
 

 

 

 
 

 س : ما مكانة كرة القدم في نفوس الناس؟ وما الدليل على ذلك؟
 ج: تحتل كرة القدم المرتبة األولى عالميا في جذب عقول الناس وقلوبهم.

حديث الناس عن كرة القدم في كل وقت, فكل شخص يشجع الفريق الذي  والدليل على ذلك -

 يحبه.

 في عالم كرة القدم؟ س : ما أهم البطوالت

 ج: هناك بطوالت عالمية مثل ) بطولة كأس العالم(

وهناك بطوالت قارية مثل كأس األمم األوربية وبطولة األمم اإلفريقية وبطولة أمريكا  -

 الالتينية

 س : لماذا تقدم منظمة الصحة العالمية الكثير من النصائح لمشجي الكرة؟

صائح لمشجعي كرة القدم بسبب المخاطر الصحية الكبيرة ج: تقدم منظمة الصحة العالمية الن

 التي تنتج عن التعصب الكروي.

 س : ما المقصود بالتعصب الكروي؟

ج: هو مناصرة الشخص لفريقه وتشجيعه له بشدة, لدرجة أنه يرفض هزيمة فريقه, مما 

رح الشديد يؤدي إلى كثير من األضرار الصحية بسبب الحزن الشديد في حالة الهزيمة أو الف

 بسبب الفوز.

 س : ما الذي أثبتته الدراسات حول التوتر واالنفعال الشديد؟

ج: أثبتت الدراسات أن الجو المشحون بالتوتر واالنفعال الزائد أثناء المباريات يزيد من 

 إفرازات هرمونات التوتر من الغدد الصماء على الدورة الدموية مثل هرمون األدرينالين.

 التعصب الكروي للسكتة القلبية؟س : كيف يؤدي 

ج: التعصب الكروي يؤدي إلى زيادة سرعة ضربات القلب, وتجلط الشرايين وهو ما يسبب 

 السكتة القلبية.

 س : وضح كيف يسبب التوتر الشلل النصفي والعجز الصبي؟

 ج: التوتر واالنفعال الزائد يصيب بعض الناس بالشلل النصفي كما يؤدي إلى العجز العصبي,

 وتكثر هذه األمراض ألشخاص الذين يعانون من تاريخ وراثي في مرض السكر والقلب.

 س : ما أثر التعصب الكروي على المجتمع والفرد؟



 

 

يسبب التعصب الكروي الكثير من الخسائر لدى األفراد بسبب جلوس بعض  بالنسبة للفرد:ج: 

 اب أعمالهم ومعيشتهم.مشجعي الكرة يخصصون أوقات طويلة لمشاهدة المباريات على حس

يسبب التعصب الكروي الكثير من حاالت الفوضى والعنف بسبب تعصب  بالنسبة للمجتمع: -

 كل فرد لفريقه مما يؤدي لكثير من المشاجرات حول نتيجة المباراة. 

 س : ما األمراض التي يسببها التعصب الكروي؟

 ب, وتجلط الشرايين.ج: يسبب السكتة القلبية عن طريق زيادة سرعة ضربات القل

 التوتر واالنفعال الزائد الذي يؤدي إلى  الشلل النصفي و العجز العصبي. -

 س : كسف نقضي على التعصب الكروي؟

ج: يكون القضاء على التعصب الكروي عن طريق ممارسة الرياضة دون تعصب مثل رياضة 

 المشي, ألنها تهذب األخالق وتنشط الجسم والعقل.

 ظمة الصحة العالمية؟س : بم أوصت من

ج: أوصت منظمة الصحة العالمية بالبعد عن التعصب الكروي ألنه يؤدي إلى التوتر واالنفعال 

 الزائد وهما خطران كبيران على صحة اإلنسان.

 

 

" ال شك أن كرة القدم تحتل المرتبة األولى عالميًّا فى جذب قلوب وعقول الناس، وعندما يبدأ 

عالمية، مثل )كأس العالم(، أو قـارية مهمة مثل: )كأس األمم األوربية، الحديث عن بطوالت 

 أو األمم اإلفريقية، أو أمريكا الالتينية( يتفرغ الناس للحديث عن كرة القدم ".

 )أ( هات ما يلى:

 جمع " مرتبة ". -  مضاد " يتفرغ " -  مرادف " تحتل " -

 )ب( ما مكانة كرة القدم عند الناس؟

 يبلغ االهتمام بالحديث عن الكرة ذروته؟)جـ( متى 

 )د( اذكر قيمة عطف عقول على قلوب.

 اإلجابة

 مراتب. -       ينشغل. -       ( تستولى. أ )

 وعقولهم.)ب( كرة القدم تحتل المرتبة األولى فى جذب قلوب الناس 
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يّة مهمة مثل كأس األمم  )جـ( عندما يبدأ الحديث عن بطوالت عالمية مثل )كأس العالم( أو قاّرِّ

أو اإلفريقية أو أمريكا الالتينية يتفرغ الناس للحديث عن كرة القدم وكلٌّ يشجع  األوروبية

 الفريق الذى يحبه.

 )د( تفيد شدة االهتمام بالكرة وشدة التعلق بها.

ت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح تجنبًا للمخاطر الصحية التى تنتج عن " وقد قدم

التعصب الكروى، حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الجو المشحون بالحماس واالهتمـام 

واالنفعال والتوتر الذى يصاحب المباريات يزيد من إفرازات هرمونات التوتر من الغدد الصماء 

." 

 لصحة العالمية لمواجهة خطر التعصب؟( ماذا فعلت منظمة ا أ )

 )ب( ما وظيفة هرمون اإلدرنالين؟ وما الغدد المسئولة عن إفراز هرمونات التوتر؟

 )جـ( ما مخاطر االنفعال والتعصب الكروى على الصحة؟

 اإلجابة

( قدمت منظمة الصحة العالمية عّدة نصائح تجنُّبًا للمخاطر التى تنتج عن التعصب  أ ) 

 الكروى.

ا فى ضبط مستوى السكر فى الدم ومعدل ضغط الدم. هرمون اإلدرنالين) ب (   يؤدى دوًرا مهمًّ

 هى المسئولة عن إفراز هرمونات التوتر. الغدد الصماء -

بِّّية  أن الجو المشحون بالحمــاس واالهتمام واالنفعال والتـــوتر الذى )جـ( أثبتت الدراسات الّطِّ

 يصاحب المباريات يقوم باآلتى:

  يزيد إفرازات هرمونات التوتر من الغدد الصماء إلى الدورة الدموية وبالتالى يزداد إفراز

ا فى ضبط مستوى السكر فى الدم ومعدل ضغط ا  لدم.هرمون اإلدرنالين والذى يؤدى دوًرا مهمًّ

  يزيد أيًضا من سرعة ضربات القلب وتجلط الشرايين مما يؤدى فى النهاية إلى السكتة

 القلبية.

  كذلك يمكن أن يؤدى فى بعض الحاالت إلى حدوث عجز عصبى أو شلل نصفى خاصة لدى

 األفراد الذين يعانون من تاريخ وراثى فى أمراض القلب والسكر.

خطورة شديدة؛ حيث إنه ينشر حالة من الفوضى والعنف فى " كما أن التعصب الكروى له 

المجتمع، كما أن بعض المتعصبين لفرقهم يقضون أوقاتًا طويلة فى متابعة مباريات كرة القدم 

 حتى على حساب أعمالهم وكسب عيشهم ".

 ( هات فى جملتين من تعبيرك: أ )

 مرادف  " العنف ". -مضاد " الفوضى ".  -
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 التعصب الكروى اجتماعيًّا؟)ب( ما مخاطر 

 )جـ( ما المقصود بالتاريخ الوراثى للمرض؟

 اإلجابة

 الشدة والقسوة. -      )أ( النظام.

 )ب( من مخاطر التعصب الكروى:

 ينشر حالة من الفوضى والعنف فى المجتمع. -

بعض المتعصبين لفرقهم يقضون أوقاتًا طويلة فى متابعة مباريات كرة القدم حتى على  -

 حساب أعمالهم وكسب عيشهم.

 )جـ( التاريخ الوراثى للمرض هو أن فى أسرتهم مثل األب واألم من يعانى من هذا المرض.

فالرياضة تنشط " وعالج هذه الحالة يبدأ من الدعوة إلى ممارسة الرياضة وأبسطها المشى، 

 الجسم والعقل، وأهمية ممارسة الرياضة دون تعصب ضرورة ملحة ".

 " الجسم ".  وجمع " ممارسة "،  )أ( هات: مرادف

 )ب( كيف يتم عالج حالة التعصب الكروى؟

 )جـ( ما أهمية ممارسة الرياضة دون تعصب؟

 اإلجابة

 األجسام. -)أ( مزاولة 

)ب( عالج هذه الحالة يبدأ من الدعوة لممارسة الرياضة، وأبسطها المشى فالرياضة تنشط 

 الجسم والعقل.

ولكن دون تعصب حتى  )جـ( من حقك أن تستمتع بمشاهدة المباريات بأنواعها المختلفة

 تترسخ الروح الرياضية العالية التى تحقق المتعة والصحة.
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 لماذا تحدثت المدرسة كلها عن نور ؟ : س

 تحدثت المدرسة عنها ألنها حصلت في مادة الجغرافيا على درجة ضعيفة  ج:

 على درجة ضعيفة في مادة الجغرافيا ؟نور  لماذا لم تصدق المديرة حصول  :س

 ذلك ألن نور تلميذة مجتهدة وفازت في العام الماضي بكأس التفوق . :ج

 وما الحل الذي رأته ؟ ما الظن الذي ظنته الُمدرسة ؟ :س

 تعاني مشكلة ما ج: ظنت أن نور 

 الحل الذي رأته أن يمدوا لها يد المساعدة حتى ال يضيع مستقبلها  -

 ما السؤال الوحيد في االمتحان ؟ :س

  "ارسمي خريطة الوطن لعربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي  "هو  ج:

 ماذا فعلت نور في االمتحان ؟ :س

رسمت الحدود الخارجية للوطن الغربي بشكل دقيق لكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين  ج:

 األقطار العربية 

 بم سألت المعلمة نور وبم أجابت نور ؟ س:

 تك من استذكار دروس الجغرافيا سألتها هل كانت هناك ظروف منع ج:

 أجابت نور : ال لم تمنعني أية ظروف وقد ذاكرت دروس جيًدا  -

 لماذا دهشت المعلمة ؟ :س

لماذا لم تجيبي عن السؤال بطريقة واضحة يا نور ؟  نور وذلك عندما سألت المديرة  ج:

 فأجابت نور : إجابتي صحيحة 

كيف تكونين علي صواب وأنت لم ترسمي الحدود بين األقطار  " من قائل العبارة اآلتية :س

  ولمن قالها؟ وما الرد؟ "العربية 

  القائل المعلمة ج:

   قالتها  نور -

وكان الرد أن قالت نور بحزن: وهل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية يكون  -

 صوابًا أنا أستطيع اآلن رسم هذه الحدود أمامك .

 فيم فكرت المعلمة بعد موقف نور ؟ وماذا تخيلت ؟ وماذا أدركت ؟ :س

  فكرت في كالم نور ج:



 

 

تخيلت الوطن العربي وهو يحتضن بعضه بال حدود بين األقطار وتخيلت اإلنسان العربي   -

 وهو ينتقل بحرية بين األقطار العربية .

كيف ترسمها ولكن ألنها تتمني وأدركت : أن نور لم ترسم حدوًدا ليس ألنها لم تكن تعرف  -

 أن تزول الحدود بين أجزاء الوطن العربي وتصبح الدول العربية أمة واحدة .

  ماذا قالت المعلمة لـ  نور ؟ :س

 قالت لها : أنت علي حق  ج:   

 

ة الجغرافيا على درجة ضعيفة، المديرةُ  " المدرسةُ كُلُّها تحدَّثت عن نور عندما َحَصلت فى مادَّ

ق هذا؛ فـ  نور  تلميذةٌ مجتهدةٌ ، وفازت فى العام الماضى بكأس التَّفّوق، فكيف َحَدَث لم  تُصّدِّ

 هذا ؟ ".

 )أ( لم تحدثت الَمدرسة كلها عن نور؟

 )ب( ماذا توقعت ُمدرسة الجغرافيا؟

 )جـ( لماذا اقترحت الُمدرسة أن تمد يد العون لنور؟

 اإلجابة

 ) أ( تحدثت المدرسة كلُّها عن نور ألنها حصلت على درجة ضعيفة فى مادة الجغرافيا.

 )ب( توقَّعت أن تكون نور تعانى من مشكلة ما.

 )جـ( حتى ال يضيع مستقبل نور.

بشكٍل دقيٍق، لكنها لم ترسم  " والعجيُب أنَّ )نُور ( رسمت الحدود الخارجيَّة للوطنِّ العربىّ 

 الحدود الداخليَّة بين األقطار العربية ".

 " األقطار ".مفرد  -       " الوطن "جمع  -     مرادف " الحدود ")أ( هات : 

 )ب( ما العجيب فى إجابة نور فى االمتحان؟

 )جـ( لماذا لم ترسم نور الحدود الداخلية بين األقطار العربية؟

 اإلجابة

 القطر. -األوطان         -)أ( فواصل بين األشياء      

)ب( لقد كان السؤال الوحيد فى االمتحان هو: ارسمى خريطة الوطن العربى وعيِّّنى عليها 

 الحدود الداخلية بين األقطار العربية. حدود كل قطر عربى. العجيب أن نور لم ترسم

)جـ( ألنها كانت تعتقد بأن وضع الحدود بين الدول العربية ليس صوابًا ألن الوطن العربى 

 واحـد فال يجب وجود فواصل بينه.
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" هل كانت هناك ظروٌف منعَتْكِّ من اْستِّذكار دروس الجغرافيا ؟ قالت  نور : ال، لَم تْمنعنى أيةُ 

اكرت دروسى جيًِّّدا. وهنا سألتها المديرةُ: إذن فلماذا لم تُجيبى عن السؤال ظروف، وقد ذ

 بطريقٍة واضحٍة يا  نور ؟ ".

 " واضحة ".ومضاد   -        " ظروف ")أ( هات : مفرد 

 )ب( بم أجابت نور على المديرة؟

 )جـ( لماذا امتنعت نور عن رسم الحدود؟

 بين دول الوطن العربى؟ -اآلن  -)د( كيف ينتقل اإلنسان العربى 

 اإلجابة

 غامضة. -)أ( ظرف               

 )ب( قالت نور: إجابتى صحيحة.

)جـ( ألنها كانت تعتقد بأن وضع الحدود بين الدول العربية ليس صوابًا ألن الوطن العربى 

 فال يجب وجود فواصل بينه.واحد 

 )د( ينتقل اإلنسان العربى اآلن بين دول الوطن العربى كالغريب بجواز سفر وتأشيرة دخول.

" فكَّرتِّ المعلمةُ فى كالم  نور ، وتخيَّلت الوطَن العربىَّ الكبير وهو يحتضُن بعضه وبال حدود 

 ْين األقطار العربية ".بَْين أقطاره، وتخيلت اإلنسان العربىَّ وهو يتنقل بحريٍة بَ 

 )أ( ماذا تخيلت المعلمة ؟

 )ب( اذكر ما قالته المعلمة لنور بعد إجابتها ؟

 )جـ( كم دولة عربية يضمها الوطن العربى ؟ 

 اإلجابة

ية )أ( تخيلت الوطن العربى وهو يحتضن  بعضه بال حدود وتخيلت اإلنسان العربى يتنقل بحّرِّ

 بين األقطار.

 )ب( قالت المعلمة لنور: أنت على حق.

 فى آسيا. ۱۲فى أفريقيا و ۱۰دولة عربية منهم  ۲۲)جـ(  
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 نبي هللا يونس عليه السالم ؟ وماذا فعل ؟ ما اسم القرية التي أرسل إليها :س

 الواحد األحد . بدأ يدعو الناس إلى عبادة هللا "نينوي  "اسمها  ج:

     عليه السالم ؟ ما موقف الناس من دعوة سيدنا يونس :س

  كان الناس ال يطيعونه ج:

من هدايتهم ؟ وهل كان على صواب ؟  ماذا فعل نبي هللا يونس عليه السالم عندما يأس :س

 ولماذا ؟

  لمصيرهم عندما أدركه اليأس من هدايتهم : خرج من القرية وتركهم ج:

  لم يكن صدر إلى يونس عليه السالم بأن يغادر القرية ألن أمر هللا لم يكن على صواب : -

 ؟ ماذا فعل سيدنا يونس عليه السالم بعد أن غادر القرية :س

  اتجه إلى شاطئ البحر وركب سفينة ج:

 ؟ ماذا حدث بعد أن ركب السفينة :س

الجو فجأة وهبت عاصفة شديدة جعلت الموج يرفع  بعد يومين من إبحار السفينة تغير  ج:

 .الغرق السفينة ويهوي بها حتى أوشكت على

السفينة على الغرق ؟ أو ما الحل الذي رآه قائد  ماذا قال قائد السفينة عندما أوشكت :س

 السفينة ؟

بأحد منا ولهذا سنجري قرعة  نخفض من حمولة السفينة والبد من التضحيةقال البد أن  ج:

  في البحر على أسماء الركاب فمن خرج اسمه بعد ثالث مرات فسوف نلقيه

 ؟ ولماذا ألقوا سيدنا يونس في البحر ؟السفينة  ماذا فعل قائد السفينة حتى ال تغرق:س

عليه السالم . ولذلك ألقوه  أجريت قرعة ثالث مرات وفي كل مرة يخرج اسم سيدنا يونس ج:

  في البحر

 لسيدنا يونس عليه السالم عندما ألقي في البحر ؟ ماذا حدث :س

ً  ابتلعه حوت ضخم بأمر من هللا عز وجل وظل النبي الكريم ج:   داخل بطن الحوت حيا

 بطن الحوت ؟ ولماذا ؟داخل  ماذا كان يفعل سيدنا يونس :س

 يستغفر هللا ويطلب عفوه  كان ج:

ال إله إال أنت " قوله تعالي: ألنه ترك قومه ولم يكمل إبالغ رسالة هللا إليهم وأخذ يردد  -

 . "إني كنت من الظالمين سبحانك



 

 

 تعالي توبة سيدنا يونس عليه السالم ؟ وبم أمر هللا تعالى الحوت ؟ هل تقبل هللا :س

إلى سطح البحر ويضع يونس على  نعم تقبل هللا تعالى توبته .وأمر هللا الحوت أن يصعد ج:

 . األرض

  حالة نبي هللا يونس عليه السالم عندما خرج من بطن الحوت؟ كيف كانت :س

 . كان جائعا ومريًضا ج:

 بم أمر هللا تعالي النباتات ؟ ولماذا ؟ :س

 أمر هللا تعالى النباتات أن تنمو ج:

 . هللا وحمايته من حر الشمس وذلك إلطعام نبي -

 يونس بعد أن عاد إلى قريته ؟ ماذا فعل نبي هللا :س

 . عاد إلى قريته دعا أهلها إلى اإليمان باهلل وحده عندما ج:

 ماذا تعلم يونس عليه السالم ؟ :س

 . دون أن يكمله تعلم أن هللا سبحانه وتعالى ال يحب أن يترك أحد عمالً  ج:

أرسل هللا نبيَّه ) يُونُس( إلى أهل هذه القريــة، فبدأ النبىُّ الكريُم يْدعو النّاس إلى عبادة هللا " 

ا أدركه اليأُس من هدايتهم؛ َخرج من القرية وتركهم  الواحد األحــد، والناُس ال يُطيعونه، فلمَّ

 ." لمصيرهم

 قومه؟  ( لماذا ترك يونس  أ  )

 رسل هللا سيدنا يونس إلى أهلها؟) ب ( ما اسم القرية التى أ

 ؟"  أدركه اليأس" ) جـ ( ما الجمال فى 

 اإلجابة

 ( ألن قومه كانوا ال يطيعونه.  أ  )

 ) ب ( قرية نينوى.

 يونس )عليه السالم( ويلحق به.) جـ ( تعبير جميل حيث صــور اليأس إنسانًا يــدرك 

لم يكن أمُر هللا قَْد َصدر إلى )يونس( بأن يغادر القرية. اتَّجه )يونس ( إلى شاطئ البَْحر، " 

فةٌ شديدةٌ   ." وَركب َسفينة، وبعد يومين من إبحار السَّفينة، تغيَّر الجوُّ فجأةً، وَهبَّت عاصِّ

 ." الجو" ، وجمع " إبحار" ، ومضاد "يغادر" أ ( هات : مرادف   )

 ) ب ( هل كان سيدنا يونس على صواب؟ ولماذا؟

 ) جـ ( ماذا حدث لسيدنا يونس بعد أن ركب السفينة؟

 ما الجمال فى العبارة السابقة؟«هبت عاصفة شديدة»(   د  )

 اإلجابة
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 الجواء واألجواء. -ثبوت وسكون  -يترك (   أ  )

ألن أمر هللا لم يكن صـدر إلى  -لم يكن سيدنا يونس )عليه السالم( على صواب.   ) ب ( 

 يونس )عليه السالم( بأن يغادر.

) جـ ( بعد يومين من إبحار السفينة تغيَّر الجو فجأة وهبَّت عاصفة شديدة جعلت الموج يرفع 

  أوشكت على الغرق.السفينة ويهوى بها حتى 

 ) د ( تعبير جميل يدل على شدة العاصفة.

سنُجرى قُرعًة على أسماء الركاب، فمن َخَرج اسمه بعد ثالث مرات فسوف نلقيه فى البْحر، " 

 ." وأجريت القرعةُ ثالث مرات، وفى كّلِّ مرة يخرُج اسُم يونس

 ." قرعة" ، وجمع " نجرى" ( هات فى جملتين من تعبيرك: مرادف   أ  )

 ) ب ( كيف تخلص قائد السفينة من الحمولة الزائدة؟

 ) جـ ( ماذا فعل قائد السفينة مع سيدنا يونس ؟

 ) د ( ماذا حدث لسيدنا يونس عندما ألقى فى البحر؟

 اإلجابة

 قُرع. -( نفعل وننفذ   أ  )

 ) ب ( تخلَّص قائد السفينة من الحمولة الزائدة بإلقاء سيدنا يونس )عليه السالم( فى البحر.

)عليه السالم(   ) جـ ( أجرى قرعة ثالث مرات وفى كل مرة يخرج فيها اسم سيدنا يونس

 ولذلك ألقاه فى البحر.

 داخل بطن الحوت حيًّا.) د ( ابتلعـه حوت ضخم بأمر من هللا )عّز وجّل( وظل النبى الكريم 

لكنَّ هللا )عّز وجّل( أْصَدر أمره لُحوٍت ضخم، أن يبتلع النبىَّ الكريم، وظلَّ النبىُّ الكريُم داخل " 

 ." بطن الُحوت حيًّا

 ( ماذا كان يفعل سيدنا يونس داخل بطن الحوت؟ ولماذا؟  أ  )

 ) ب( هل تقبل هللا تعالى توبة سيدنا يونس؟

 الحوت؟ -تعالى  -هللا ) جـ ( بم أمر 

 اإلجابة

ألنه ترك قومه ولم يكمل إبالغ رسالة هللا إليهم وأخذ  -(  كان يستغفر هللا ويطلب عفوه.   أ  )

 ن (.يردد قوله تعالى: ) ال إله إال أنت سبحانك إنى كنت من الظالمي

 ) ب ( نعم تقبل هللا تعالى توبته.

)عليه السالم( على   ) جـ ( أمر هللا تعالى الحوت أن يصعد إلى سطح البحر ويضع يونس

 األرض.
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لكنَّ هللا )عّز وجّل( أْصَدر أمره لُحوٍت ضخم، أن يبتلع النبىَّ الكريم، وظلَّ النبىُّ الكريُم داخل " 

 ." بطن الُحوت حيًّا

 كان يفعل سيدنا يونس داخل بطن الحوت؟ ولماذا؟ ( ماذا  أ  )

 ) ب( هل تقبل هللا تعالى توبة سيدنا يونس؟

 الحوت؟ -تعالى  -) جـ ( بم أمر هللا 

 اإلجابة

 الشموس. -برودة  -( حفظه   أ  )

 سيدنا يونس )عليه السالم(، والثانية حمايته من حرارة الشمس. ) ب ( األولى إطعام

 ) جـ ( دعا أهلها إلى اإليمان باهلل وحده.

 ) د ( أن هللا سبحانه وتعالى ال يحب أن يترك أحد عماًل دون أن يكمله.

 

 

 : من هو رائد التنوير؟ ولماذا لقب بذلك؟ س

 رائد التنوير هو الشيخ رفاعة الطهطاوي.ج: 

 عام مجال الترجمة والنثر لبداية نهضتها الحديثة. 170ألنه قاد البالد منذ  ولقب بذلك -

 : ماذا تعرف عن نشأة الشيخ رفاعة؟ س

م في طهطا بسوهاج بصعيد مصر والتحق األزهر الشريف 1801ولد الشيخ رفاعة في عام ج: 

 عام. 12في القاهرة وهو ابن 

 س: ما الذي درسه رفاعة في األزهر؟

 درس رفاعة في األزهر الشريف اللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمي. ج:

 : لماذا أرسله محمد علي على فرنسا؟ س

أرسله محمد علي إلى فرنسا عر رأس بعثة من أربعين شابا من المتفوقين علميا ليكون ج: 

 إماما لهم في الصالة.
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 : ما الفرصة التي اغتنمها رفاعة؟ وكيف كان ذلك؟ س

 رصة التي اغتنمها رفاعة الطهطاوي هي السفر ألوربا المتقدمة.الفج: 

واستغل هذه الفرصة في دراسة اللغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدته على ترجمة مبادئ  -

 العلوم من اللغة الفرنسية إلى العربية.

 س: ما أهم نتائج رحلة الطهطاوي لفرنسا؟

 اللغة العربية. ترجم مبادئ العلوم من اللغة الفرنسية إلىج: 

 " تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"  ألف كتاب عن هذه الرحلة وصف فيه كل ما رآه وهو -

 : كم استغرقت رحلة رفاعة في فرنسا؟ وما الذي لفت انتباهه؟ س

استغرقت الرحلة خمس سنوات. ولفت انتباهه شوارع مدينة باريس ورصفها وتنسيق ج: 

 انتباهه جد واجتهاد أهل هذه البالد.أشجرها وأزهارها, كما لفت 

 ؟في تلخيص باريز "   تخليص اإلبريز"  : على أي شيء يحتوي كتاب رفاعة  س

يحتوي الكتاب على مالحظات دقيقة ووصف تفصيلي للحياة في فرنسا, مثل شوارعها ج: 

 ورصفها وتنظيمها وتنسيقها واجتهاد أهلها في العمل.

 عودته إلى مصر؟: ما أول عمل لرفاعة بعد  س

 ؟دلل على أن رفاعة هو أول مترجم مصريس: 

عمل رفاعة بعد عودته إلى مصر مدرسا للترجمة في مدرسة الطب المصرية, وبذلك أصبح ج: 

 أول مترجم مصري.    كما قم بترجمة كثير من الكتب في مجاالت الهندسة ولعلوم العسكرية.

 : في أي مجال اهتم رفاعة بالترجمة؟ س

 اهتم رفاعة بترجمة كثير من الكتب في مجاالت الهندسة ولعلوم العسكرية.ج: 

 : كيف حاول رفاعة تيسير العلوم الحديثة؟ س

حاول رفاعة تيسير العلوم الحديثة فوضع قاموس )معجم( للمصطلحات العلمية الحديثة, ج: 

 غة العربية.كان الهدف منه هو ترجمة المصطلحات العلمية الحديثة من الفرنسية إلى الل

 : كيف كرمه محمد علي على جهوده في الترجمة؟ س

كرمه محمد علي على جهوده في الترجمة فعينه مديرا لمدرسة الترجمة المعروفة حاليا ج: 

 بكلية األلسن.

 : ما أهم أعمال رفاعة مجال الصحافة؟ س

وأسس أول أشرف رفاعة على تحرير المجلة العسكرية باللغتين العربية والفرنسية, ج: 

 صحيفة عربية تصدر في مصر وسماها جريدة الوقائع المصرية.

 : ما مدى اهتمام رفاعة باآلثار المصرية؟ س



 

 

يعد رفاعة الطهطاوي أول عربي ينشئ متحف لآلثار المصرية, كما أنه خطط لجمع هذه ج: 

 مصرية.اآلثار وصيانتها وقام بتحويل فناء مدرسة األلسن إلى نواة ألول متحف لآلثار ال

  ؟ متى توفي رفاعة : س

 م عن عمر يناهز االثنين والسبعين عام.1873توفي رفاعة في عام  ج: 

الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى رائد من رواد التنوير، على يديه بدأت مصر مسيرتها نحو " 

 ."التقدم فى مجال الترجمة والنشر

 ." الشيخ" ، وجمع " التنوير" ( هات: مرادف   أ  )

 ( ما المجال الذى برع فيه رفاعة الطهطاوى؟) ب 

 ) جـ ( أين ولد رفاعة الطهطاوى؟

 اإلجابة

 الشيوخ. -( التوعية والتثقيف   أ  )

 ) ب ( برع رفاعة الطهطاوى فى مجال الترجمة والنشر.

 م فى طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر. ۱۸۰۱) جـ ( ولد الشيخ رفاعة الطهطاوى عام 

وبعد تخرجه أرسله محمد على باشا )حاكم مصر( على رأس بعثة من أربعين شابًّا من " 

 ." المتفوقين إلى فرنسا؛ ليكون إماًما لهم فى الصالة

 ( ماذا فعل رفاعة فى فرنسا؟  أ  )

 استغرقت الرحلة فى فرنسا؟) ب ( كم سنة 

 اإلجابة

( اغتنم الشيخ رفاعة الفرصة ودرس اللغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدته على ترجمة   أ  )

 مبادئ العلوم من اللغة الفرنسية إلى العربية.

 الرحلة فى فرنسا خمس سنوات عامرة باالطالع والقراءة والثقافة.) ب ( استغرقت 

اغتنم الشيخ رفاعة هذه الفرصة ودرس اللغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدته على ترجمة " 

 ." مبادئ العلوم إلى اللغة العربية

 فى جمل من تعبيرك. " مبادئ" ، ومفرد " الفرصة" ، وجمع " اغتنم" )  أ  ( هات: معنى 

 ب ( ما الفرصة التى اغتنمها الشيخ رفاعة؟ )

 ) جـ ( ما أهم إنجازات الشيخ رفاعة؟

 اإلجابة
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ثم كتب هذه الرحلة التى استغرقت خمس سنوات فى كتاب اسمه )تخليص اإلبريز فى " 

الكتاب ملىء بالمالحظات الدقيقة، حيث لفت انتباه الشيخ رفاعة تلخيص باريـز(، وهذا 

 ." الطهطاوى شوارع باريس

 ." كتاب" ، وجمع " تلخيص" ، ومضاد " استغرقت" ( هات : مرادف   أ  )

 ) ب ( كيف اعتنى رفاعة بالصحافة واآلثار؟

 ) جـ ( لماذا سافر رفاعة مع المتفوقين إلى فرنسا؟

 رفاعة هذه الرحلة؟) د ( كيف وصف الشيخ 

 



 

 

 

 

 : على أي شيء صمم عمرو بن العاص؟ س

صمم عمرو بن العاص على مواصلة الفتوحات رغم كبر سنة, فقد كان يحب الجهاد حبا ج: 

 شديدا.

 : من قائد الجيش في عهد عمرو بن العاص؟ ولماذا؟ س

 :اختار عمرو بن العاص عقبة بن نافع ليكون قائدا للجيش وذلك بسببج: 

           مهارته في الحرب 

  وخبرته بشئون القبائل والروم بسبب إقامته هناك ست سنوات 

   ليتم ما بدأه من جهاد لنشر اإلسالم 

 : ما أثر هذا التكليف على عقبة؟ س

كان عقبة سعيداً بهذا التكليف لحبه الشديد للجهاد في سبيل هللا لنشر الدين والحق وسحق ج: 

 واالستبدادالجهل والظلم 

 : ما أول عمل لعقبة بعد أن تولى الجيش؟ س

أسرع عقبة إلى برقة وجد أهلها على اإلسالم ودخلت قبائل أخرى الدين دون حروب ج: 

 وباقتناع وإيمان.

 : ما الخبر الذي أحزن عقبة بن نافع؟ س

, ألخبار بموت بعد عامين من قيادته للجيش وأثناء قيام عقبة بالجهاد في سبيل هللا  جاءته اج: 

 عمرو بن العاص ووالية )مسلمة بن مخلد األنصاري( مكانه.

 : ما أثر هذا الخبر على عقبة؟ س

حزن عقبة على فراق عمرو بن العاص حزنا شديدا فقد كان له معلما وقائدا باإلضافة ج: 

 للقرابة التي بينهما.

 : كيف كان أسلوب معاوية بن حديج في الجهاد ؟ س

بن حديج على طريق عقبة في الجهاد ولكنه لم يحقق انتصارات كبرى كالتي  سار معاويةج: 

 حقا عقبة.

 

 : ما أسباب حب البربر لعقبة؟ س



 

 

أحب البربر عقبة بن نافع بسبب تخليصه لهم من ظلم الروم وحسن معاملته لهم, وألنه ج: 

 علمهم أمور دينهم.

 : كيف تكون أول جيش مسلم من العرب والبربر؟ س

كان الخليفة قد اختار عقبة للفتح إفريقيا, وأرسل له جيشا من عشرة آالف مقاتل, فنادى ج: 

عقبة في البربر بالجهاد فانضم إليه الكثير من أهل برقة والقبائل المجاورة لهم, وبذلك تكون 

 أول جيش عربي بربري في السالم.

 : ما أول حروب عقبة بجيش العرب والبربر؟ س

المدن التي ارتدت عن اإلسالم ليعيدها إليه مرة أخرى وانطلق إلى ودان أسرع عقبة إلى ج: 

 التي فتحها بسر بن أرطأة

 : ماذا فعل ملك ودان بعد أن عاد عمر بن العاص إلى مصر؟ وماذا فعل معه عقبة؟ س

بعد أن ترك المسلمون المدينة وعاد عمرو بن العاص إلى مصر ارتد ملك ودان عن اإلسالم ج: 

الجزية المفروضة عليه بل إنه كان يعاون أعداء المسلمين ويساعدهم ضد  ورفض دفع

 المسلمين.

فلما تكون الجيش بقيادة عقبة أسرع إليها وانتصر عليهم وأسر ملكها ثم أطلق سراحه بعد أن  -

 تعهد بدفع الجزية المفروضة عليه.

 : إلى أين اتجه عقبة بعد ودان؟ س

 قد فتحها من قبل ثم ارتد أهلها عن اإلسالم. اتجه عقبة إلى فزان التي كانج: 

 : ماذا فعل عقبة مع ملك فزان؟ س

كان ملك فزان منعما مترفا ال يستطيع المشي الكثير, فأمر عقبة بأسره وإحضاره ماشيا إليه ج: 

 ليشعر بالذل بسبب نقضه العهد مع المسلمين.

 : ما أثر أسر ملك فزان بهذه الصورة على نفسه وصحته؟ س

ألن ملك فزان ملكا منعما مترفا وكان ال يمشي على األرض, فقد أصابه الضعف والسعال  ج:

حتى أصبح يبصق دما, كما أن قلبه أصبح مضطربا تذوب الكلمات على شفتيه يخشى على 

 نفسه من القتل.

 : لماذا أسر عقبه بملك فزان على هذه الصورة؟ س

 م العهد مرة أخرى.حتى يعلم قوة المسلمين, ولكي ال ينقض معهج: 

 : ما الذي أدهش ملك فزان لما دخل على عقبة؟ س

تعجب ملك فزان من خيمة القائد العربي, وأنه يجلس على األرض مع أصحابه دون أبهة أو ج: 

 ترف, وأنه يعامل أصحابة دون تكبر أو غلظة كما يفعل الروم.



 

 

 : كيف طمأن عقبة ملك فزان على حياته؟ س

ال ننكل باألسرى ألن ديننا يمنعنا من ذلك وإنما أتينا بك على هذه الصورة  قال له عقبه نحنج: 

 لتعرف قوتنا وسوء نقضك للعهد.

 : ما أثر كالم عقبة على ملك فزان؟ س

ارتاحت نفسه بعد أن كان يخشى من القتل, وتعهد بأن يدفع الجزية وال ينقض العهد مع ج: 

 المسلمين مرة أخرى.

 : بم أمر عقبة؟ س

أمر عقبة بأن يطلق سراح ملك فزان وأن يعود إلى مدينته بعد ان تعهد بدفع الجزية وعدم ج: 

 نقض العهد مع المسلمين مرة أخرى.

 س: كيف كان البربر يستقبلون الفاتح العربي في المدن والقرى؟

استمر عقبة يفتح القرى والمدن ويدخل البربر في دين هللا أفواجا إعجابا بعدل اإلسالم ج: 

 كراهية لظلم الروم.و

 : كيف حافظ عقبة على إسالم المدن المفتوحة؟ س

كان يترك في المدن والقرى المفتوحة مجموعة من المسلمين يعلمون الناس اللغة الرعبية ج: 

 وأمور دينهم, حتى ال يتكرر األمر ويرتد البربر عن اإلسالم.

 

 

 اختلف تفكير عقبة عن تفكير حكام الروم، فبماذا فكر كال منهما؟ :س

 فكر حكام الروم في الطريقة التي يتخلصون بها من عقبة.ج: 

 فكر عقبة في بناء مدينة تكون عاصمة للمسلمين في هذه المنطقة. -

 لماذا فكر عقبة في بناء القيروان؟ :س

  ما أهمية بناء القيروان؟س: 

  للمسلمين في هذه المنطقة.لتكون عاصمة 

 .لتضم الجيش بأمتعته وأسلحته 

 .الن الجيش ليس له مقر آمن يعسكر فيه 

 .حتى يلتقي فيها بالمهاجرين فيتدارسون فنون الحرب 



 

 

 إلي أين وصل عقبة؟ وما صفات هذا المكان؟ :س

 وصل عقبة إلى مكان يسمى قمونية.ج: 

 بعيدة عن البحر، كثيف األشجار وطيب الهواء مليئة بالسباع واألفاعي. -صفاتها -

 لماذا امتأل هذا المكان بالسباع واألفاعي؟ :س

 ألنه على الرغم من طيب هواءه فلم يسكنه احد من الروم أو البربر.ج: 

 ماذا فعل عقبة عندما وصل إلى قمونية؟ :س

 أي هذه مكان اجتماعكم. "هذه قيروانكم"ركز رمحه في األرض وقالج: 

 بماذا أمر عقبة بعدما وصل إلى قمونية؟وماذا يؤكد المؤرخون؟ :س

 أمر عقبة جنوده بان ينظفوا المكان من السباع والوحوش واألفاعي.ج: 

 أكد المؤرخون أن هذا المكان ظل نظيفا,لم تدخله األفاعي أو الوحوش طوال أربعين سنة. -

 ماذا فعل المسلمون بعدما أمرهم عقبة بتنظيف المكان؟ :س

قاموا بتقطيع األشجار وتمهيد األرض لبناء المدينة, وقد استغرق البناء حوالي خمس ج: 

 هـ(55هـ : 50سنوات )

 ما الذي بناه عقبة والمسلمون وماذا أطلقوا عليه؟  :س

يحمل اسمه حتى اآلن, وقد وما زال "المسجد الجامع" بنى عقبة المسجد وأطلق عليه ج: 

 انشغل المسلمون ببناء بيوتهم التي سيقيمون فيها

 

في أي شيء قضى عقبة أيامه بعد عودته إلي القيروان ؟ماذا كان يفعل في القيروان  س:

    استعداد للفتح ؟

 ج: لبث عقبة بضعة أيام في القيروان :

   ليعيد تنظيم الجيش 

  .  ويرتب الميمنة والميسرة والقلب حتى أصبح الجيش علي أهبة االستعداد للغزو و الفتح 

  ماذا صنع عقبة في الليلة التي حددها لبدء الغزو ؟ س:

ج: سهر حتى ساعة متأخرة من الليل مع أوالده يحدثهم عن الجهاد واالستشهاد ، ومما قاله 

 لهم :

، ثم أوصي بما يجب أن  . فال أزال أجاهد من كفر باهلل () إنني قد بعت نفسي هلل عز وجل .. 

 يفعلوه بعده . 

  عقبة مجاهد ومعلم ألوالده . وضح ذلك س: 



 

 

ألنه في الليلة التي حددها للجهاد أخذ يتحدث مع أوالده عن الجهاد واالستشهاد  مجاهد :  ج: 

 في سبيل هللا .

 ألن أوصي أوالده بما يجب أن يفعلوه بعده .  معلم : -

  ماذا فعل عقبة بعد أن أوصي أوالده ؟ س:

بعدما أذن المؤذن لصالة الفجر قام وأدي الصالة ثم قبل أوالده وركب جواده وانطلق أمام ج: 

 الجيش متجها للزاب  

  إلي أين اتجه عقبة بعد ذلك ؟ س:

 .    اسم قسنطينة  اليوم  بالجزائرق عليها ج: اتجه إلي الزاب وهي المدينة التي يطل

 ماذا فعل عقبة قبل أن يغادر القيروان ؟  س:

  من الذي استخلفه عقبة علي القيروان ؟ س:

 في خمسة آالف من الجند .    زهير بن قيس البلوي  ج: استخلف عليها 

الموعود ؟ ولم سمي ما المراد باليوم  "رفع عقبة شعلة اإلسالم ، وتهيأ لليوم الموعود  " س:

  بهذا االسم ؟

 .   الزاب  قسنطينة يوم المعركة الفاصلة التي اتجه فيها عقبة إلي  اليوم الموعود هو :ج:  

 سمي بهذا االسم ألن المعركة كانت من أشد المعارك .  -

  كم عاما استبعد عقبة عن الجهاد ؟ س:

 هجرية خالل فترة عزله .  62هجرية حتى سنة  55ج: سبع سنوات من سنة 

  هل انطفأت شعلة الحماسة للغزو عند عقبة ؟ س:

ج: ال ، لم تنطفئ  شعلة الحماسة للغزو عند عقبة ألنه بالرغم من أنه بلغ الثانية والستين من 

 عمره ظل متوقد الحماسة لخوض المعارك في سبيل هللا . 

 ي كان يروق عقبة ويطربه ؟ ما الذ س:

  كان عقبة يحب الجهاد حبا عظيما . وضح .س: 

  منظر السيوف والرماح وهي تلمع في أيدي الفرسان   : كان عقبة  ال يروقه إالج: 

 حمحمة الخيل وهي تعدو  بالمقاتلين  في ميدان الحرب .    وال يطربه إال : -   

  كم كان عمر عقبة في ذلك الوقت ؟ و كيف قضي عقبة معظم حياته ؟  س:

 بلغ الثانية والستين من عمره .      كان عمر عقبة :ج:  

إما رائداً دينياً يعلم الناس شئون دينهم ، وإما غازياً في سبيل هللا يفتح    قضى معظم حياته :  -

 المدن واألمصار ويُعلي  كلمة هللا في األرض . 



 

 

بم حدث عقبة نفسه في ذلك   "حانت منه نظرة نحو المشرق فوجد الشمس تتهادي ...  " س:

  الوقت ؟

إننا نحمل إلي العالم شمسا ال تغيب أبدا ... إنها القرآن .... شمس اإلسالم ..  "  قال عقبة :ج: 

شمس المثل العليا واألخالق الفاضلة ، إن هذه الشمس البد أن تسطع في كل مكان ، إن ليل 

 .   "الوثنية قد أذن بالزوال 

 ما الشمس التي يحملها المسلمون  إلى  العالم ؟  س:

  س التي ال تغيب ؟ما المقصود بالشم س: 

 ج:  شمس القرآن ، شمس اإلسالم ، شمس المثل العليا واألخالق الفاضلة . 

 ) لكأني بكم وقد فتحتم إفريقية ونشرتم عليها نور اإلسالم وأخرجتم أهلها من الظلمات (  -

  من المتحدث في هذه العبارة ؟ ومن الذين يخاطبهم ؟ وما مناسبة ذلك ؟س: 

 عقبة بن نافع                   القائل :ج: 

 الضباط المسلمين   المخاطب : -

عندما أمسك الضباط المسلمين بأعنة خيولهم ووقفوا علي مقدمة الجيش   مناسبة ذلك : -

 ينتظرون اإلذن لهم بالتحرك 

 كيف حث عقبة المسلمين على الجهاد ؟  س:

    بم ذكر عقبة ضباطه حينما كان يتحدث إليهم ؟ س:

ج: ألقى فيهم كلمة ذكرهم فيها أنهم حزب هللا و أن حزب هللا هم الغالبون ، وذكرهم كيف 

 نصرهم هللا  في مواطن  كثيرة ، وكيف محا هللا بهم ظالم الوثنية من معظم هذه  البقاع . 

 كيف صور عقبة حال البالد قبل الفتح اإلسالمي ؟ س: 

  كيف كان حال البربر قبل وصول اإلسالم ؟س: 

                      . كانت البالد تضطرب بالظلم 

 . وكانوا ال يتقاضون أجورا على أعمالهم 

 . كان أهلها يرسفون في قيود االستعباد البيزنطي 

  . كانوا يبيعون أوالدهم ليدفعوا الضرائب لسادة الرومان 

   كيف أصبح البربر في ظل اإلسالم ؟ س:

     . حرر اإلسالم البربر من الحكم البيزنطي 

  . جعل الناس سواسية في الحقوق و الواجبات 

 اإلجحاف .     عوض األجراء عن سنوات الظلم و 

   . فأصبح األجير يأخذ حقه  قبل أن يجف عرقه 



 

 

  . أدي للفقير حقه من مال الغني 

  بم أوصي عقبة جنوده ؟ س:

أشداء علي أعدائهم ، رحماء بمن يسالمونهم ويدخلون في دين اإلسالم  ج: أوصاهم بأن يكونوا 

 " انطلقوا علي بركة هللا "  .    ، ثم قال لهم :

 "إنني بعت نفسي هلل عز و جل فال أزال أجاهد كل من كفر باهلل" -

 من القائل؟و لمن قالها؟ وما المناسبة؟ وماذا تكشف من شخصية صاحبها؟س: 

 ألوالده ,ج: قالها عقبة 

 عندما كان متجها إلى مدينة الزاب  - 

 وتكشف عن إيمان صاحبها باهلل و حبه للجهاد  -

 

 

 "كانت هاتان المعركتان تمهيدا لمعركة كبرى يتقرر بها مصير الحرب فى هذه المنطقة  " -

 تازولت . -ج: باغاية     ما المعركتان المشار إليهما ؟ س:

 ج: مدينة أدنة عاصمة الزاب .  ما  أول مدينة اتجه إليها عقبة بعد ذلك ؟ س:

  ما الذى قرره أهل المدينة عندما علموا بزحف جيش عقبة ؟ س:

 ج:  قرروا أن يدافعوا عن مدينتهم حتى آخر جندي منهم . 

  لماذا كان تصور عقبة وسكان أدنة للمعركة التى ستقع بينهم بالغا ؟ س:

كان تصورهم للمعركة بالغا ألنهم كانوا يعلمون خطورة هذه المعركة فغما أن  دنة :سكان أج: 

 يثأروا من المسلمين ويقضوا عليهم وإما أن تضيع المنطقة من أيديهم إلي األبد . 

 كان يعلم أن هذه المعركة ستحدد مستقبل جهاد المسلمين فى المنطقة . عقبة : -

  كيف استعد أهل أدنة لقتال المسلمين ؟ س:

  . احتشدوا خارج أسوار المدينة  فى مكان يسمى وادي سهر 

  كانوا عشرات اآلالف فقسموا أنفسهم إلى كتائب يقود كل منها ضابط من خيرة الضباط في

 الروم أو البربر .



 

 

   أخذوا معهم جيشا من النساء لتشجيع الرجال على منازلة المسلمين وشد عزائمهم في هذا

 الوقت الرهيب.

  كيف استعد المسلمون للمعركة ؟ س:

     قام عقبة بتوزيع الخيول التى غنمها من معركة باغاية على الراجلين فى الجيش  

   ألقى فى المسلمين كلمة شجعهم فيها على قتال أعداء هللا وذكرهم فيها بانتصارات

 األعداء فى غزوة بدر واليرموك برغم قلة المسلمين . المسلمين على

 . طلب منهم الصبر وعدم الخوف من كثرة األعداء 

  ما المعركتان اللتان تحدث عنهما عقبة إلى جنوده ؟ ولماذا خصهما بالذكر ؟ س:

ج:  بدر واليرموك وذلك ألن عدد المسلمين كان أقل من عدد جيش األعداء ومع ذلك انتصر 

 المسلمون . 

ومع هذا كتب هللا لنا النصر وانزل الهزيمة باألعداء وأصبحنا بحمد هللا جيشا يهز البالط "  -

  المخاطبين بها ؟من قائل العبارة ؟ وما أثرها فى  "البيزنطي ويروع ما بقى من بطارقة الروم 

ج: قالها عقبة فزادت حماسة المسلمين وهزت مشاعرهم  إذ جردوا أسلحتهم وانطلقوا وراء 

 القائد الكبير إلى أدنة. 

  ماذا رأى الروم والبربر في معسكرهم ؟ وماذا تذكروا ؟ وما أثر ذلك فى نفوسهم ؟ س: 

روا ما جري للروم والبربر علي ج: عندما رأي سكان أدنة غبار الجيش اإلسالمي من بعيد تذك

 أيدي المسلمين 

 وأثر ذلك : -

  تزعزعت ثقتهم فى أنفسهم 

  ًبدأت حماستهم تضعف شيئاً فشيئا 

  وأدرك الضباط أن الجنود أصابهم الفزع والرعب  فراحوا يبثون فيهم الحماسة 

 ويشجعونهم على قتال المسلمين .

   كان لنساء األعداء دور في المعركة . وضح س:

ج: نساء الروم والبربر ، عندما أدرك الضباط ما جرى للجنود عند رؤيتهم جيش المسلمين 

فتسلل فريق منهم ناحية النساء وأمروهن أن ينادين في الجنود باالستعداد ، وعلي الفور تعالت 

رجالنا .. يا حماتنا .. دافعوا عن أرضكم صيحات التشجيع من النساء أن تقدموا يا جنودنا .. 

 عن عرضكم عن أموالكم ال تكونوا لقمة سائغة للمسلمين

  أظهر عقبة والمجاهدون فى معركة أدنة مهارتهم الحربية وضح ذلك؟ س:



 

 

ج: أظهر عقبة والمجاهدون فى هذه المعركة من البسالة والجرأة ما خلع قلوب األعداء إذ إنه 

سه ويمزق جند األعداء كل ممزق ويرسل الضربة إثر الضربة فيقصم كان يصول ويجول بفر

الرءوس والهامات ، وأبدي المجاهدون المسلمون كل مهاراتهم الحربية وكل ما عرفوه من 

فنون القتال حتى تقهقر األعداء وفروا هاربين إلي مدينتهم تشيعهم صرخات النساء ووراءهم 

 وت ويلحقون بهم الدمار  خيل المسلمين وجند هللا يرمونهم بالم

  ما نتائج نصر المسلمين فى معركة أدنة ؟ س:

            . انتهت مقاومة البيزنطيين تماما 

 .غنم عقبة وجيشه مغانم كثيرة 

 اطمأن قلب عقبة إلي أن فتح البالد الواقعة في طريقه حتى طنجة أصبح ميسورا  

  ما الذى طلبه عقبة من الجيش اإلسالمي ؟ س:

 ج:  يأخذ قسطا من الراحة قبل أن يستأنف السير إلى طنجة 

  ماذا كانت تعنى الراحة بالنسبة لعقبة ؟ س:

 ج:  أداء الصالة شكرا هلل على ما منحه من نعمة النصر. 

  إلي أين سيتجه عقبة وجيشه بعد انتصاره في أدنة ؟ س:

 ج:  سيستأنف عقبة وجيشه السير إلي طنجة 

 

 

  إلي أين انطلق المجاهدون ؟ وكيف كان حالهم ؟ وماذا وجدوا في طريقهم ؟ س:

ج:  بعد أن استراح المجاهدون يوما وبعض يوم  نادي فيهم عقبة بالرحيل فانطلقوا تجاه طنجة 

، وكانت شعلة الحماسة قد بلغت أقصاها في نفوسهم  ، وقبل أب يبلغوا طنجة وجدوا في 

 طريقهم مدينة تيهرت . 

  ما اسم المدينة التى مر عليها عقبة ؟ س:

 ج:  مدينة تيهرت إحدى المدن الحصينة فى عهد الروم .  

ماذا فعل أهل تيهرت إزاء الغزو العربي ؟ لماذا رفض أهل هذه المدينة الخروج لقتال  س:

  المسلمين ؟



 

 

ج:  خشي أهلها أن يخرجوا لقتال المسلمين فيلقوا نفس المصير الذي القاه أهل المدن األخرى 

وكانوا أشد منهم قوة وبأسا ؛ لذلك قرروا أن يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء 

 األسوار 

  وصل عقبة إلى مدينة تيهرت .. فكيف وجدها ؟ وماذا فعل عقبة ؟ س:

األبواب  و سمع صوت الجنود من خلف األسوار يحذرون أنفسهم من حرب  ج:  وجدها مغلقة

المسلمين فحاصرهم بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى إعالن التسليم و دفع ما يطلبه المسلمون 

 من ضريبة الدفاع  

 لماذا خشي أهل تيهرت أن يخرجوا لقتال المسلمين وماذا فعلوا؟ س:

صير الذى القاه أهل المدن األخرى فقرروا االعتصام ج:  خشي أهلها أن يلقوا نفس الم

 بمدينتهم و محاربة المسلمين من وراء األسوار.

 كيف عرف عقبة أن الروم و البربر ال قدرة لهم على مالقاته؟ س:

 ج:  سمع عقبة الجنود يحذرون أنفسهم من قتال المسلمين .

 من قتال المسلمين ؟ ما الذى أدركه عقبة عندما سمع الجنود يحذرون أنفسهم س:

 . أدرك عقبة أن الروم و البربر ال قدرة لهم بمالقاته في هذه المنطقة 

 .وأن هللا الذى أتم عليه نعمته بالنصر و قذف الرعب فى قلوب أعدائه 

  ماذا فعل عقبة بعد أن تسلم ضريبة الدفاع من ملك تيهرت ؟ س:

 "اللهم إنك تعلم أني أجاهد في سبيلك فأعني علي مواصلة الجهاد  "ج: نظر إلي السماء وقال 

 ثم أمر الجيش باالنطالق إلي طنجة  

 كان النتشار اإلسالم بين القبائل عن طريق الدعاة دوره في فتح طنجة . وضح س:

 كيف استقبل عقبة أهل البالد التى مر بها ؟ س: 

 ج: إن كل البالد التي سيمر عليها عقبة كان أهلها قد دخلوا اإلسالم فما علموا بتقدم عقبة فإنهم 

   .خرجوا مهللين ومكبرين يحيون القائد العربي 

  .ويزودون جيشه بما شاء من الماء والطعام واألسلحة 

 ي سبيل هللا .وتطوع عدد كبير من أهل هذه البالد   لالنضمام إلى جيش عقبة للجهاد ف 

 ما اسم ملك طنجة ؟ و لماذا أحسن استقبال عقبة و جيشه ؟ س:

ملك طنجة هو يُلياُن الغماري وقد أحسن استقبال عقبة وجيشه ، ألنه ال يضمر شرا ج: 

 للمسلمين وال يناصبهم العداء

 أين استقبل ملك طنجة عقبة وعدد من ضباطه  ؟ وماذا قدم لهم ؟ س:



 

 

ج: استضافهم فى قصره المطل على البحر وقدم لهم هدايا نفيسة وأعلن موافقته على كل 

 مطالبهم 

 اإلسالم دين يدعو إلى السالم .. وضح ذلك من خالل أحداث هذا الفصل ؟ س:

عندما خرج ملك طنجة يُلياُن الغماري في جمع من رجاله للترحيب بالقائد العربي عقبة ج: 

ى السالم و لم يحاربه و قرأ عقبة فى نفسه قول هللا تعالى "وإن جنحوا وجيشه وافقه عقبة عل

 للسلم فاجنح لها و توكل على هللا" 

  ما الذي قاله عقبة لملك طنجة حينما التفت إليه ؟ س:

عن البالد الواقعة من برقة غلي طنجة أصبحت خاضعة لحكم اإلسالم ، وغن "  قال عقبة :ج: 

 "و األندلس وجعلها دولة واحدة مع المغرب تفكيري اآلن متجه إلي غز

 فيم فكر عقبة ؟ و بم نصحه الملك ملك طنجة ؟ س:

ج: فكر عقبة فى غزو بالد األندلس و نصحه  ملك طنجة بعدم االشتباك مع القوط ألن قواتهم 

تفوق  قوات عقبة آالف المرات كما طلب منه أن يوجه فتوحاته إلى  السوس األدنى والسوس 

 األقصى ألن سكانها من البربر وعقبة أصبح خبيرا بمحاربة البربر ويعلم كيف ينتصر عليهم . 

  ان ملك طنجة مخلصا في نصيحته لعقبة ؟هل ك س:

ج: نعم ألن قوات القوط تفوق قوات عقبة آالف المرات وعقبة أصبح خبيرا بمحاربة البربر 

 ويعلم كيف ينتصر عليهم .  

 

 ما موقف عقبة من نصيحة ملك طنجة له بالنسبة لفتح األندلس ؟ س:

ى السوس األدنى بدال من التفكير في ج: اقتنع عقبة بكالم ملك طنجة وأمر الجيش بالتوجه إل

 فتح األندلس . 

 " سكت عقبة هنيهة بدا عليه خاللها أنه اقتنع بكالم يليان " -

 ج:  للتفكير فى كالم يليان . ما سبب سكوت عقبة ؟ س:

 ج:  بالتوجه إلى السوس األدنى . بم أمر جيشه ؟ س:

  أين تقع مدينة َوِليلَي ؟ وبم تسمي اليوم ؟ س:

   "قصر فرعون  "ج:  تقع في غرب مدينة فاس الشمالي وتسمي اليوم : 

  ماذا فعل عقبة عندما وصل غلي حدود هذه المدينة ؟ س:

 ج:  أرسل عقبة من يدعو أهل هذه المدينة إلي اإلسالم .

 ما موقف أهل المدينة من عرض عقبة ؟ وعالم صمموا ؟ س:



 

 

وجنوده ألنهم كانوا كثرة ال يتوقعون الهزيمة  ج:  رفضوا اإلسالم  وصمموا على قتال عقبة

 أبدا .  

 علل : رفض أهل مدينة وليلى الدخول فى اإلسالم ؟ س:

 ج:  لكثرة عددهم فلم يتوقعوا الهزيمة أبداً .

دلل علي ذلك من خالل ما  القلة المؤمنة تستطيع بقوة إيمانها أن تغلب الكثرة المشركة.. س:

 ؟" وليلي  "حدث ألهل مدينة 

ج: حيث إن المسلمين مع قلة عددهم استطاعوا اقتحام المدينة واالستيالء عليها في بضع 

 كانوا ال يتوقعون الهزيمة لكثرة عددهم .   "وليلي  "ساعات رغم أن أهل مدينة 

  كيف انتهت المعركة مع السوس األدنى ؟ س:

أمر عقبة باقتحام المدينة عندما وصل رسول عقبة حامال رفض البربر الدخول فى اإلسالم  ج:

و هجم عليها المسلمون واشتبكوا مع البربر في معركة استمرت بضع ساعات   فر بعدها 

 البربر فلوال ممزقة يتجرعون كأس الهزيمة و الهوان .

 ماذا فعل عقبة بعد هزيمته للسوس األدنى ؟  س:

 لماذا اتجه عقبة إلى السوس األقصى ؟ س:

أن هزم عقبة البربر في السوس األدنى هزيمة ساحقة وغنم منها ج: كان من الطبيعي بعد 

غنائم عديدة أن يتوجه إلي السوس األقصى  ليكمل مسيرة انتصاراته فى هذه المنطقة و يرفع 

 عليها راية اإلسالم .

 هل كان سير عقبة إلى السوس األقصى مفاجأة ألهله ؟ س:

ج: ال ، ألنهم كانوا يعلمون تفاصيل ما حدث فى السوس األدنى فكان استعدادهم كبيرا سواء في 

 العدد أوالعتاد  

 كيف استعد أهل السوس األقصى لمواجهة المسلمين ؟ س:

  . احتشدوا أمام أسوار المدينة 

  فتقدموا استعانوا بكل القبائل المجاورة لهم حتى وقعت أبصارهم علي الجيش اإلسالمي

 لقتاله  .

 هُزم أهل السوس األقصى هزيمة منكرة . وضح ذلك؟ س:

ج:  دارت معركة دامية بينهم و بين جيش المسلمين أذاقهم فيها عقبة و جيشه أسوأ هزيمة فى 

تاريخ حروبهم فأراد البربر أن يعتصموا بمدينتهم ويتجنبوا ضربات المسلمين  و لكن المسلمين 

 ملئوا شوارع المدينة بخيولهم و استولوا على األموال و أسروا الكثيرين.كانوا أسرع منهم فقد 

 ما أهم النتائج التى ترتبت على انتصار المسلمين على السوس األدنى و األقصى  ؟ س:



 

 

 ج:  سقوط وسط المغرب األقصى و جنوبه فى يد المسلمين .

 ما الذى كان عقبة مغرماً به طوال حياته ؟ س:

  كان عقبة ذا إيمان صادق وعزيمة قوية ال يعرف الراحة . وضح س: 

ج:  حيث أنه بعد سقوط المغرب لم يبق أمامه إال الصحراء ولكنه كان مغرما بالغزو والفتح ال 

يكاد ينتهي من معركة حتى يدخل فى أخرى وال يكاد  يقهر أعداء هللا فى مكان حتى يبحث عنهم 

 فى آخر ويذيقهم مرارة القهر 

 فيم كان يفكر عقبة فى هذه اللحظة؟ ولم لم يكن لديه ما يبرر قعوده عن الغزو والفتح ؟ س:

على رأس جيش كبير يضم آالف   "ألنه  "ج: كان يفكر فى فتوحات جديدة خاصة وهو 

المجاهدين ممن وهبوا حياتهم لدعوة الحق وباعوا أنفسهم هلل فليس لديه ما يبرر قعوده عن 

 الغزو والفتح .

  كان عقبة قد أمضى فترة من حياته بعيدا عن الفتوحات . فلماذا ؟ س:

 ج:  ألنه في ذلك الوقت كان مستبعدا عن القيادة . 

 

 

  فيم كان يفكر عقبة بعد غزو السوس األقصى ؟ وفيم كان يفكر أعداء هللا ؟  س:

ج: كان عقبة يفكر فى القيام بغزوات جديدة يعلى بها شأن اإلسالم وكان أعداء هللا يدبرون له 

 المكايد وعلى رأسهم كاهنة جبال أوراس. 

إن جيش المسلمين ال قبل لنا بمحارته وأنتم تعرفون أنه هزم جميع القبائل وأخضعها  " س:

من قائل العبارة ؟ ولمن قالها ؟ وما  "لحكمه وليس أمامنا إال حيلة واحدة للقضاء عليهم 

  مناسبتها ؟

 كاهنة جبال أوراس قالتها ألوالدها الثالثة.  قائل العبارة :ج: 

 عندما كانوا يخططون للقضاء على عقبة وجيشه.  المناسبة : -

  وما الحيلة التى لجأت إليها الكاهنة للقضاء على عقبة وجيشه ؟ وهل تحققت ؟ س:



 

 

ج: الحيلة هى أنها أمرت أوالدها الثالثة بأن يذهبوا إلي الطرق التي سار فيها عقبة والجيش  

العربي في أثناء مسيرهم إلي طنجة  ويردموا جميع اآلبار حتى إذا عادوا من نفس هذه الطرق 

    ال يجدوا ماء فيموت المسلمون عطشا دون أن يعلم عقبة أو أحد من رجاله بما دبرته الكاهنة .

  لماذا لم تنجح هذه المكيدة ؟ س:

 ج: لم تنجح هذه الحيلة ألن عقبة والجيش اإلسالمي عاد  من طريق آخر .

  لماذا لجأت الكاهنة إلي هذه الحيلة ؟ س:

 ج: ألن ليس لديها قدرة علي محاربة عقبة حيث أنه هزم القبائل كلها وأخضعها لحكمه .

  كيف وجد عقبة البربر عندما وصل إلى مدينة طنجة ؟  وما الذى ظنه ؟ س:

 ج: وجد البربر فى حالة هدوء تام فظن أنهم مالوا لالستسالم ولم يعد فيهم من يحب الحرب .

  لماذا أذن عقبة لمعظم جيشه  بالعودة إلى مدينة القيروان ؟ س:

هدوء تام فظن أنهم مالوا لالستسالم ولم ج: ألنه عندما عاد إلي طنجة  وجد البربر فى حالة 

 يعد فيهم من يحب الحرب . 

  كم من المقاتلين أبقى عقبه معه ؟ وأين ذهب الباقون ؟ س:

 ج: أبقى معه ثالثمائة جندي وأمر الباقين بالرجوع إلى القيروان. 

  دلل على ثقة عقبة باستسالم البربر؟ س:

 قيروان و أبقى معه ثالثمائة جندي . ج: أذن لمعظم جيشه بالعودة إلى مدينة ال

  ما رأيك فيما فعله عقبة ؟ س:

ج: أرى أنه تصرف غير موفق انخدع بمظهر البربر وظن أنهم خلدوا إلي االستسالم  فقد كان 

 واجبا عليه أن يرجع بالجيش كله وال يفرقه حتى ال يطمع أعداؤه فيه .

 

  صفة . وضحكان هدوء البربر هو السكون الذي يسبق العا س:

 ج:  حيث كان ذلك حيلة من الكاهنة حتى تجد فرصة لالنتقام من عقبة بن نافع .

  كيف سنحت الفرصة للكاهنة ؟ س:

 ج: عندما علمت أن عقبة صرف جيشه وبقى فى عدد قليل من رجاله. 

  بمن اتصلت الكاهنة ؟ ولماذا ؟ س:

 تهودة ( حيث اتجه عقبة  .ج: اتصلت بزعماء القبائل ليحشدوا جنودهم عند قلعة ) 

 حيث اتجه عقبة .  ج:   عند قلعة تهودة  أين احتشد البربر لمواجهة المسلمين ؟ س:

  مم تعجب عقبة عندما رأى جنود البربر ؟ س:



 

 

ج:  تعجب أن كسيلة بن لمزم هو الذي يقودهم ويطلب من عقبة التسليم بينما كان أسيرا لدى 

 عقبة .

  بماذا فوجئ عقبة أثناء عودته إلى طنجة ؟ س:

   .فوجئ عقبة بآالف الجنود من البربر يسدون عليه مسالك وشعاب الجبال 

 . بل وأكثر من ذلك أنه رأى كسيلة بن لمزم يتقدم هذه الجيوش ويطلب من عقبة التسليم 

  ماذا تعرف عن كسيلة بن لمزم ؟ س:

باإلسالم ثم أخذ يشكك البربر فى اإلسالم ليرتدوا عنه  أحد زعماء البربر الذين تظاهروا ج:

فقبض عليه عقبة وسجنه ولكنه استطاع الهرب أثناء عودة الجيش إلى القيروان ومر على 

 القبائل البربرية يدعوها لقتال عقبة وجنده واألخذ بالثأر من المسلمين .

  ما الذى تخيله كسيلة ؟ ولماذا ذهل ؟ س:

سيرفع راية التسليم ألنه أمام جيش يضم اآلالف من أبناء جبال أوراس ج: تخيل أن عقبة 

وذهل كسيلة عندما رأى عقبة يتقدم جنوده فى جرأة نادرة وينادي فيهم إنها الشهادة أيها 

 المؤمنون .

 هل كانت المعركة متكافئة  .. وضح ذلك مبيناً نتيجتها ؟ س:

ربر ولكن عقبة اندفع بفرسه وسط جموع البربر ج: كانت المعركة غير متكافئة لكثرة أعداد الب

 يهلل ويكبر  ويضرب يمينا ويسارا ويتلقي الضربات في صبر وثبات  

 النتيجة استشهد عقبة وجنوده فى سبيل هللا ودفنوا جميعاً فى تهودة. -

 انتهت حياة األبطال نهاية مشرفة .. وضح ذلك ؟ س:

ستسالم واقتحموا صفوف األعداء مهللين عندما أحدق البربر بالمسلمين رفضوا اال ج:

ً ويساراً ويتلقون ضربات األعداء فى جلد وصبر فاستشهدوا جميعاً  ومكبرين يضربون يمينا

 وخضبت دماؤهم الزكية أرض تهودة التي مازالت معلما من معالم التاريخ .

 



 

 

 

 

 ما الذي أرساه سيدنا عمر في األمة ؟ وبم دعا له الشاعر ؟س: 

 مبدأ الشورى , الذي هو مبدأ يتعمد على المناقشة في األمور وأخذ رأي الجماعة.أرسى ج: 

 ودعا له بأن يثيبه هللا على ذلك خير الجزاء وعن كل من يحب هذا المبدأ  -

 لماذا أرسى سيدنا عمر مبدأ الشورى ؟س: 

أي الواحد ألن اإلسالم يدعو إلى الشورى وألن رأي الجماعة يقوي األمة وينهض بها أما رج: 

 يؤدي لشقاء البالد وتخلفها

 بين الرعية عطاًل وهو راعيهـــــا        وراع صاحب كسرى أن رأى عمًرا

 سوًرا من الجند واألحراس يحميهــا       وعهــده بملوك الـــفرس أن لهــــــا

 معانيهــافيــه الجــــاللة فى أسمى         رآه مستغرقًــــــا فى نومه فــــــرأى

 )  أ  ( ما الذى أعجب صاحب كسرى عندما رأى سيدنا عمر )رضي هللا عنه(؟

 ما الجمال فى هذا التعبير؟" سوًرا من الجند" ) ب ( 

) جـ ( هات من النص ما يدل على أن سيدنا عمر )رضي هللا عنه(نشر مبدأ الشورى بين 

 المسلمين.

 اإلجابة

 

 أ   ( تواضع سيدنا عمر )رضي هللا عنه(كأنه أحد الرعية.  )

 ) ب ( تعبير جميل حيث صور الجند بالسور المنيع.

 جزاك ربُّك خيًرا عن محبيها   ) جـ ( يا رافعًا راية الشورى وحارسها

 فيه الجاللة فى أسمى معانيــــهـا       رآه مستغرقًا فى نومه فـــــــــرأى

 ببردة كاد طول العهد يبليهــــــا      فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتماًل 

 من األكاسر والدنيا بأيديهــــــا     فهان فى َعْينَْيهِّ ما كان يكبـــــــــــره

 ؟" الجاللة"  ، ومضاد " ظل" ، وجمع " أسمى" )  أ  ( ما مرادف 

 ) ب ( صف المشهد الذى ذكره الشاعر فى األبيات.

 ) جـ ( ما أهم صفات سيدنا عمر التى ذكرها الشاعر فى األبيات؟

 ) د ( استخرج موطنًا جماليًّا فى البيت الثانى، ووضحه.

 اإلجابة
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 الحقارة والوضاعة. -ظالل  -) أ ( أعلى وأرقى 

) ب ( شاهد رسول كسرى سيدنا عمر بن الخطاب نائًما تحت ظل شجرة بال خوف، فشاهد فيه 

العظمة فى أشرف معانيها وصورها؛ فقد كان سيدنا عمر خليفة المؤمنين، فصغرت الدنيا فى 

الفرس وكل مـا رآه عندهــم من مظاهر البهجة عين رسول كسرى، وصغر فى عينيه ملوك 

 والزينة والترف.

 ) جـ ( التواضع.

 ) د ( فوق الثرى تحت ظل الدوح: تعبير جميل يدل على شدة تواضع سيدنا عمر.

 جــــزاك ربك خيًرا عن محبيهــــا        يا رافعًا راية الشورى وحارسها

 لخالف ورأى الفرد يشقيهارغم ا        رأى الجماعة ال تشقى البالد به

 ." رأى" ، وجمع " تشقى" )  أ  ( هات فى جملتين من تعبيرك: مرادف 

 ) ب ( بم يدعو الشاعر لسيدنا عمر؟

 ) جـ ( ما الذى جعل سيدنا عمر ينام مطمئنًّا تحت ظل الشجرة؟

 ما نوع األسلوب؟ وما غرضه؟«يا رافعًا راية الشورى») د ( 

 اإلجابة

  آراء. -( تسوء حالها   أ  )

)  ب ( يدعو الشاعر لسيدنا عمر بحسن الثواب وعظم األجر جزاًء له عن إقامة قاعدة 

 الشورى وحمايتها من شر أعدائها.

عنه(مطمئنًا تحت ظل الشجرة ألنه حكم بالعدل بين الناس ) جـ ( نام سيدنا عمر )رضي هللا 

  فنام مستريح البال هادئ النفس مسرور الفؤاد.

 ) د ( أسلوب نداء غرضه التعظيم.

 من األكاسر والدنيا بأيديها      فهان فى عينيه ما كان يكبره

 فنمت نوم قرير العين هانيها   أمنت لما أقمت العدل بينهم

 ." مطمئنًّا" مرادف  -. " يحقره" مضاد  -   )  أ  ( هات من األبيات:

 ) ب( ما أثر المنظر الذى شاهده رسول كسرى على نفسه كما فهمت من البيتين؟

 )جـ ( ما العالقة بين شطرى البيت الثانى؟

 جابةاإل

  آمنًا. -  يكبره. -  (  أ   )

)  ب ( صغرت الدنيا فى عين رسول كسرى، وصغر فى عينه ملوك الفرس وكل ما رآه عندهم 

من مظاهر البهجة والترف فيقول لسيدنا عمر وهو نائم: عدلت يا عمر فأمنت فنمت مسروًرا 

 ومستريح البال بال خوف أو حراس.
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 األول. ) جـ ( الشطر الثانى نتيجة للشطر

 فنمـــت نــوم قرير العين هانيهـــــا       أمنت لما أقمـت العدل بينهــــــم

 جــزاك ربك خيًرا عن محبيهـــــــا      يا رافعًا راية الشورى وحارسها

 رغم الخالف ورأى الفرد يشقيهـا     رأى الجمــاعة ال تشقى البالد به

 فى جملتين. " نمت" ، ومضاد " جزاك" )  أ  ( هات: معنى 

 ) ب ( ما الذى جعل سيدنا عمر ينام مطمئنًّا تحت ظل الشجرة؟

 وضح ما فى العبارة من جمال."  يا رافعًا راية الشورى" )جـ ( 

َف عمر فى البيت الثانى؟  ) د ( بم وصِّ

) هـ ( عقد الشاعر مقارنة بين )رأى الجماعة( و)رأى الفرد( على البالد، وضح ذلك كما 

 األبيات. فهمت من

 اإلجابة

 صحوت. -( أعطاك   أ  )

)  ب  ( نام سيدنـا عمر )رضي هللا عنه( مطمئنًّا تحت ظل الشجــرة ألنه حكم بالعدل بين الناس 

 فنام مستريح البال، هادئ النفس، مسرور الفؤاد.

 ( تعبير جميل حيث صور الشورى بالراية العالية فى السماء لسمو مكانتها.) جـ 

) د ( وصف سيدنـا عمر )رضي هللا عنه( بأنه من أقام قاعدة الشورى وكذلك هو حارسها من 

 شر أعدائها.

) هـ ( رأى الجماعة يصنع للبالد الخير والسالم ولكن رأى الفرد يؤدى إلى شقاء البالد 

 وفسادها.
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 ؟ وما أثرها على الفقير والغني؟ : ما هي الصدقات س

 الصدقة هي ما يعطيه الغني للفقير للتقرب إلى هللا تعالى, وأثرها ..ج: 

 تجعله محب للغني وتمنعه من التسول وذل السؤال. على الفقير -

 تطهر ماله وتجعل هللا يبارك له فيه ويحبب فيه الناس. على الغني -

 ؟ واذكر بعض صورها؟ بالكلمة الطيبة: ما المقصود  س

 الكلمة الطيبة هي كل كلمة يقولها اإلنسان فيها خير.ج: 

األمر بالمعروف والنهي على المنكر وشكر الناس على ما يفعلونه لنا, وقول  ومن صورها -

 والدعاء للناس بالخير.... وغير ذلك الكثير.  الصدق ورد السالم 

 الحديث بين بدينة وقولية. بين كل نوع من خالل الحديث؟: تعددت أنواع الصدقات في  س

 :مساعدة اإلنسان ليركب دابته, ومساعدته لحمل متاعه عليها.    الصدقات البدنية مثل 

 :العدل بين الناس, والكلمة الطيبة. الصدقات القولية مثل 

 :المشي إلى المسجد وإماطة األذى والضرر عن الطريق.  الصدقات الفعلية مثل 

 : ألي شيء يدعو الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحديث؟ س

يدعو الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحديث إلى التعاون والبر بين الناس, وذلك عن ج: 

 والتنمية.طريق المعاملة الحسنة في القول والفعل, حتى يتحقق للمجتمع الحب والسالم 

 : كيف يمكن أن نقضى ما علينا من صدقات بدون فعل كل هذه األمور؟ س

يمكن للمسلم أن يقضى ما عليه من صدقات دفعة واحدة عن طريق صالة الضحى التي ج: 

 تعطي اإلنسان ثالثمائة وستين صدقة هي عدد الصدقات الواجب أن يخرجها اإلنسان كل يوم.

من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين كل سالمى " قال رسول هللا: 

 ." صدقة

 ." تعدل"  ، ومضاد " سالمى" ( هات فى جملتين من تعبيرك: معنى   أ  )

 ) ب ( اشرح الفقرة الواردة فى الحديث بأسلوبك.

 ؟" كل يوم تطلع فيه الشمس" ) جـ ( ما الجمال فى قوله: 

 اإلجابة

 تظلم. -( عظام األصابع فى اليد والقدم   أ  )
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أنه يجب على كل إنسان أن يخرج كل يوم صدقة عن كل عضو من   ) ب ( يبين الرسول

أعضاء جسمه ولو كان صغيًرا، ثم يعرفنا الرسول بأن الصدقات ال تقتصر على المال فقط، 

 فأبواب الصدقات كثيرة ومنها اإلصالح بين الناس.

 ) جـ ( تعبير جميل يدل على استمرار الصدقات.

كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فى دابته، " قال رسول هللا: 

 ." فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة

ل المؤمن أجًرا. وضح ذلك من خالل فهمك ( من نعم هللا علينا أن جعل فى كل عم  أ  )

 للحديث.

 ما الجمال فى العبارة السابقة؟"  تعدل بين اثنين صدقة" ) ب ( 

 اإلجابة

الناس صدقـة  ( يوضح الرسول أن الصدقات ال تقتصر على المال فقط فاإلصالح بين  أ  )

 ومساعدة المحتاج صدقة وتبسمك فى وجه أخيك صدقة، وإزالة األذى عن الطريق صدقة.

 ( تعبير يدل على أهمية إقامة العدل فى الحياة.  ) ب

كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين " قال رسول هللا: 

 ."عليها...صدقة، وتعين الرجل فى دابته، فتحمله 

 ." الرجل" ، ومضاد " الشمس" ( هات فى جملتين من تعبيرك: جمع   أ  )

 ) ب ( ما الصدقات التى ذكرها الحديث الشريف؟

 ؟" الكلمة الطيبة صدقة" ) جـ ( ما الجمال فى: 

 اإلجابة

 المرأة. -الشموس  (  أ  )

 ) ب ( ذكر الحديث الشريف أنواًعا للصدقات، منها:

 اإلصالح بين الناس. -

 مساعدة المحتاج فى عمله وفى ركوب دابته. -

 مساعدة اإلنسان ليرفع متاعه. -

 الكلمة الطيبة. -

 الخطوات التى يمشيها اإلنسان للمسجد. -

 إزالة األذى عن الطريق. -

 حيث صور الكلمة الطيبة بالمال الذى نتصدق به.) جـ ( تعبير جميل 

وبكل خطوة تمشيها إلى الصالة صدقة، وتميط األذى " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ." عن الطريق صدقة
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 ( اهتم الرسول بالصالة، ما مظاهر هذا االهتمام؟  أ  )

 ما الجمال فى العبارة السابقة؟ " تميط األذى عن الطريق صدقة" ) ب ( 

 اإلجابة

 

 أن كل خطوة يمشيها المسلم للمسجد فهى صدقة.  ( يبين الرسول صلى هللا عليه وسلم  أ  )

 بيئتنا.) ب ( تعبير يحث على تأمين سالمة الناس والمحافظة على 

 

نى َمْغــــُموَرة       يُقاُل : كانَْت قَْريَةٌ َمْعُموَرة  بِّأَْهلِّها وبِّالغِّ

رعُ  وَغلََب الُحْزُن وساَل الدَّْمعُ         فَنََضَب النَّْبُع وماَت الزَّ

 ( ما قصة القرية كما فهمت من البيتين؟  أ  )

 ؟"مغمورة  -معمورة " ب ( ما الجمال الذى تراه فى:   )

 ." زاد الحزن"  أم " غلب الحزن" ) جـ ( أى التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟: 

 اإلجابة

( كانت القرية عامرة بأهلها ومملوءة بالخيرات، وتبدل حال القرية فجف الماء مما أدى   أ  )

 وقلة الخير وكانت النتيجة أن سيطر الحزن والبكاء على أهل القرية.إلى موت الزرع 

 ) ب ( بينهما جرس موسيقى جميل يطرب األذن.

) جـ ( التعبير األول أجمل؛ ألنه يتضمن معنى التعبير الثانى، ويزيد عليه، ويبين شدة الحزن 

 أكثر.

 لِّشُْغلِّهم َسريعـــا َونَهــــــــــــضوا       فاْستَْحَسنوا َمقالَُهم َجميعــا

َد الشَّـــالُل فَــــْوَق الســـــــــّدِّ         فَأَْينَعَْت ُحقولُُهم بالكـــــــدّ   وَغرَّ

 ." الشالل" ، وجمع " نهضوا" ، ومضاد " أينعت" )  أ ( هات: مرادف 

 ) ب ( ما الفكرة التى يتناولها البيتان السابقان؟

 ؟" الشالل فوق السدغرد " )جـ ( ما سر الجمال فى: 

 ) د ( أى التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟:

 ." قاموا لشغلهم سريعًا" أم  " نهضوا لشغلهم سريعًا"  

 اإلجابة

 الشالالت. -كسلــوا وتقاعسوا  -( طابت واستــوت ثمارها   أ  )

 ( الفكرة هى ثمار الفكر والعمل.)  ب 

 ) جـ ( تعبير جميل حيث صور الشالل بطائر يغرد.

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

 ) د ( التعبير األول أجمل؛ ألنه يبيِّّن سرعة استجابتهم إلقامة السد، ونشاطهم واهتمامهم أكثر.

 األْمُر َسْهٌل وهَو فى اإلْمكـــانِّ        فَقَالَتِّ الشُّيوُخ لِّلشُّبــــــان

ا فيه نَْحفَظُ الَمَطر نه نَْروِّى َزْرَعنا َعلى قَــــَدر       نُقيُم َسدًّ  ومِّ

 َونــــــَهضوا لِّشُْغلِّهم َسريعــــــــــا       فاْستَْحَسنوا َمقالَُهم َجميعا

َد الشَّالُل فَــْوَق السَّــــــــّدِّ         فَأَْينَعَْت ُحقولُُهم بالكـــــــّدِّ   وَغــــرَّ

 ( من قائل هذا النص؟  أ  )

 ؟" فيه نحفظ المطر" ) ب ( ما الجمال فى قوله: 

 ." جف الزرع"  - " مات الزرع" ) جـ ( أيهما أجمل؟ ولماذا؟: 

 اإلجابة

 

 المعاصر إبراهيم مصطفى العزب. ( قائل هذا النص هو الشاعر العربى   أ  ) 

 ) ب ( تعبير جميل يدل على اتِّّساع السد وكبره مما يسمح بحجز قدر كبير من الماء.

) جـ ( التعبير األول أجمل؛ ألنه يتضمن معنى التعبير الثانى ويزيد عليه، ويبيِّّن فداحة 

 الخسارة أكثر.

 

 

 أكمل ما يأتي: -س

 .......................................................................هاجر إيليا أبو ماضى إلى ... -

 .......................................................................الزهرة والبلبل ال ينتظران .. -

 ............................... غرضه ....................من ذا يكافئ زهرة فواحة؟ أسلوب ... -

 ...................................................يدل على ....« فواحة»بكلمة « زهرة»وصف  -

 انتشار العبير وعموم الفائدة وعظم األثر.- النفى. -استفهام  - جزاء -الواليات المتحدة األمريكية. -ج

 َوَحالَوةً إْن صاَر َغْيُرَك َعْلقَمــــــا       كُْن بَْلَسًما إْن صاَر َدْهُرَك أْرقَمـا
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ْن وإْن لَْم تُْجَز َحتَّى بالثَّنــــَا  أىَّ الجزاءِّ الغيُث يَْبغى إْن َهَمـــى؟      أْحسِّ

 .. ما نوع األسلوب فى العبارة السابقة؟ وما غرضه؟" كن بلسًما" (   أ  )

 ولماذا؟) ب ( بَم صور الشاعر اإلنسان فى البيت األول؟ 

 ) جـ ( ما أثر التسامح والتفاؤل فى حياة اإلنسان؟

 اإلجابة

 ( أسلوب أمر غرضه النصح واإلرشاد.  أ  )

ر الشاعر اإلنسان فى البيت األول بالبلسم، والحالوة؛ ألن المشبه به   ) من األشياء ب ( صوَّ

 المحببة لدى اإلنسان والتى تعود عليه بالخير.

) جـ ( للتسامح والتفاؤل أطيب األثر فى حياة الناس، فهما يوطدان العالقة والمحبة بين 

 الناس، ويذلالن الصعاب، ويقويان الروابط بينهم.

اَحــــة؟  الُمتََرنِّّمــــــــــــا؟أو َمْن يُثيُب البُْلبَُل        َمْن ذَا يُكافِّئ َزْهَرةً فَوَّ

نيَن وقِّْسُهــمُ  راَم الُمْحسِّ ْنهم أَْكرَمـــــــــا      عُدَّ الكِّ ْد َهذَينِّ مِّ ما تَجِّ  بِّـهِّ

 ." البلبل" ، وجمع " يثيب" ، ومضاد " فواحة" ( هات: مرادف   أ  )

 ) ب ( لألزهار والطيور دور كبير فى حياتنا. وضح.

 أن نقتدى بالزهرة والبلبل؟) جـ ( لماذا يطلب الشاعر 

 ) د ( ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟

 اإلجابة

 البالبل. -يعاقب  -( منتشرة الرائحة   أ   )

برائحتها الفواحة ومنظرها ) ب ( لألزهار والطيور دور كبير فى حياتنا، فاألزهار تسعدنا 

 البديع، والطيور تشجينا بغنائها الجميل.

) جـ ( يطلب الشاعر منَّا أن نقتدى بالزهرة والبلبل؛ ألنهما مضرب المثل فى الحب والعطاء 

 الذى ال حدود له دون انتظار مقابل.

 ) د ( الدعوة إلى الحب والعطاء.

ْلَم الَمَحـبَّةِّ عَ  ْلًمـــا قيِّّمـــــــــــا       ْنُهمايــــــا َصاحِّ ُخْذ عِّ  إنِّّى َوجـَْدُت الُحـــبَّ عِّ

ْجنًا ُمْظلَِّمـــــا       أَحبِّْب فَيَغدو الكُـــــــوُخ قَْصًرا نَيًّرا ى الـَكْوُن سِّ  واْبغـْض فَيُْمسِّ

ْن جاهــــــلٍ   يُحــــبُّ َحتَّى يَْفهمــــــــاالَمــْرُء لَيــــَس        ال تــــــــَْطلُبَنَّ َمَحبَّةً مِّ

 ( هات فى جملتين من تعبيرك:  أ  )

 ." المرء" جمع  -   ." محبة" مضاد  -

 ) ب ( كيف يرى كل من )المتفائل، والمتشائم( الكون والحياة؟

 ) جـ ( هات من األبيات السابقة:
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ا، وبين أثره فى المعنى.  -  أسلوب نهى، وبين غرضه. -تضادًّ

 التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟:) د ( أى 

 ." ال تطلب محبة من جاهل" أم  " ال تطلبن محبة من جاهل" 

 اإلجابة

 الرجال. -           كره . -(   أ  )

 المتشائم فيرى كل شىء مظلًما كريًها.) ب ( اإلنسان المتفائل يرى كل شىء حوله جمياًل أما 

ح المعنى ويؤكده. "  أبغض –أحبب " ) جـ (  أسلوب نهى " ال تطلبن"  –بينهما تضاد يوّضِّ

 غرضه النصح واإلرشاد.

 ) د ( التعبير األول أجمل؛ ألن الفعل جاء مؤكًدا بنون التوكيد الثقيلة.

اَحة؟  أو َمْن يُثيُب البُْلبَُل الُمتََرنِّّمـــــــــا؟       َمْن ذَا يُكافِّئ َزْهَرةً فَوَّ

نيَن وقِّْسُهمُ  راَم الُمْحسِّ ْنهم أَْكرَمـــــــــا      عُدَّ الكِّ ْد َهذَينِّ مِّ ما تَجِّ  بِّهِّ

ْلَم الَمَحبَّةِّ َعْنُهما ْلًما قيِّّمــــــا     يا َصاحِّ ُخْذ عِّ  إنِّّى َوَجْدُت الُحبَّ عِّ

 ." هذين" ، والمراد بـ " الكرام" ، ومضاد " المترنما" ( هات: مرادف   أ  )

 ؟ ولماذا؟" الكرام المحسنون" أم " الزهرة والبلبل" ) ب ( أيهما أكثر فى العطاء: 

 ؟" إنى وجدت الحب علًما قيًما" ) جـ ( ما الجمال فى: 

 د ( علل: ال بد من الحب والتفاؤل إلعمار الحياة.  )

 اإلجابة

 الزهرة والبلبل. -البخالء  -( المغنى   أ  )

 ب ( الزهرة والبلبل أكثر كرًما وعطاًء ألنهما يعطيان بال حدود وبال مقابل.  )

 ) جـ ( تعبير جميل حيث صور الحب بالعلم المفيد لصاحبه.

د ( البد من الحب والتفاؤل إلعمار الحياة؛ ألنهما مصدر لسعادة اإلنسان ويجعالنه يُْقبِّل على ) 

العمل بهمة ونشاط، ويتغلب على الهموم واألحزان، وينظر إلى الحياة نظرة كلها أمل 

 وإشراق، ويبتسم للحياة كما تبتسم هى له.
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 هللا لعلكم ترحمون(. )إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا 

 ( ورد فى اآلية ما يدل على قوة الترابط بين المؤمنين وشدة الصلة بينهم. وضح ذلك.  أ  )

 ) ب ( ماذا يحدث لو أهملنا الصلح بين اإلخوة؟

 ) جـ ( ما الجمال فى قوله تعالى: )إنما المؤمنون إخوة(؟

 اإلجابة

ًحا لهم طبيعة العالقة بينهم والرابط القويم  -تعالى  -( يخاطب هللا   أ  ) عباده المؤمنين موّضِّ

 الذى يربطهم جميعًا وهو األخوة فى اإليمان والتى تجمع قلوبهم على قلب رجل واحد.

 فى المجتمع. ) ب ( لو أهملنا الصلح بين األخوة ال يسود الوفاق والمحبة

 ) جـ ( تعبير جميل حيث صور عالقة األخوة بين المؤمنين بعالقة األخوة فى النسب.

  يأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيًرا منهم وال نساء من نساء(

عسى أن يكن خيًرا منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد 

 يمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون(.اإل

 ." تلمزوا" ، معنى " يسخر" ( هات فى جملتين من تعبيرك: مضاد   أ  )

 ) ب ( عم نهت اآلية المؤمنين؟ ولماذا؟

  تعالى: )الفسوق بعد اإليمان(؟ -) جـ ( ما الجمال فى قوله 

 المعنى.) د ( خلقنا هللا من ذكر وأنثى، اكتب مما حفظت ما يدل على هذا 

 اإلجابة

 تعيبوا. -      يحترم ويقدر. -(   أ  )

 ) ب ( نهت اآلية الكريمة عن:
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 السخرية واالستهزاء باآلخرين. -

 التنابز باأللقاب. -

 العيب فى اآلخرين. -

 األلفة والمحبة ونبذ األسباب التى تؤدى إلى الكراهية. وذلك إلقامة مجتمع يقوم على

 اإليمان: بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده. -) جـ ( الفسوق 

( )يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم   د  )

 عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبير(.

 جتنبوا كثيًرا من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم )يأيها الذين آمنوا ا

 بعًضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه واتقوا هللا إن هللا تواب رحيم (.

 ." الظن" ، وجمع " كثيًرا" ، ومضاد " اجتنبوا" ( هات : معنى   أ  )

  أخيه ميتًا(؟تعالى: )يأكل لحم  -) ب ( ما الجمال فى قوله 

 ) جـ ( بم تنصح الشخص الذى يتجسس على جيرانه؟

 اإلجابة

 الظنون. -قلياًل  -( ابتعدوا واتركوا   أ  )

شدَّة التنفير من ) ب ( تعبير جميل حيث صور المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتًا، والغرض : 

 الغيبة.

) جـ ( أنصح الشخص الذى يتجسس على جيرانه بأن ما يفعله خارج عن الدين وتعاليمه، وقد 

 نهى هللا

ويعاهده أال يعود  -تعالى  -عنه، ويجب عليه أن يترك ذلك فوًرا، ويتوب إلى هللا  -تعالى  -

 لفعل ذلك أبًدا.

 ى وجعلناكـم شعوبًا وقبائـل لتعارفـوا إن أكرمكم عند )يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكـر وأنث

 هللا أتقاكم إن هللا عليم خبير(.

 ." أتقاكم" ، ومعنى " قبائل" ، ومفرد " أنثى" ( هات: جمع   أ  )

 ) ب ( لماذا جعل هللا الناس شعوبًا وقبائل؟

  ) جـ ( ما الغرض من النداء فى اآلية : )يأيها الناس(؟

ا، واذكر أثره.) د ( استخرج من   اآلية الكريمة تضادًّ

 اإلجابة

 أكثركم تقوى. -قبيلة  -( إناث   أ  )

 ) ب ( جعل هللا الناس شعوبًا وقبائل ليتعارفوا ويتبادلوا المصالح.

 االنتباه واالهتمــام بما سيذكر.) جـ ( الغرض من النداء هو إثارة 
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ح المعنى ويؤكده. " أنثى –ذكر " ) د (   بينهما تضاد يوّضِّ

 

 

يًدا فال تَكُن  لَدوًدا وال تَْدفَْع يََد اللِّّين بالقَْســــــر       إذا شئَْت أَْن تَحيا َسعِّ

ىلَقِّيَت بِّه           وال تَْحتَقِّــر ذا فـاقَـٍة فَلَُربَّمـــا  َشْهـــًما يُبِّرُّ َعلى الُمثْــــــــــرِّ

 ." لدود" ، وجمع " القسر" ، ومضاد " شئت" ( هات: معنى   أ  )

 ) ب ( إالَم يدعو الشاعر؟

 ؟" ال تدفع يد اللين بالقسر" ) جـ ( ما الجمال فى 

 ) د ( ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟

 اإلجابة

 ألدَّاء. -اللين  -( أردت   أ  )

) ب ( يدعونا الشاعر إلى التعاون حتى تتحقق السعادة ويدعونا إلى احترام الناس ويعرفنا 

 أهمية السعادة فى حياة الفرد.

ر   اللين بإنسان له يد.) جـ ( تعبير جميل حيث صوَّ

 ) د ( العاطفة المسيطرة على الشاعر هى الدعوة إلى السعادة فى الحياة.

ى       وال تَْحتَقِّر ذا فاقٍَة فَلَُربَّمــــــا  لَقِّيَت بِّه َشْهًما يُبِّرُّ َعلى الُمثْرِّ

ْكَمــةً  ىَوُربَّ َغنِّّىٍ ال يَريُش وال يَبْ     فَُربَّ فَقيٍر يَْمأل القَْلَب حِّ  ـرِّ

فى جمل من  " الشهم" ، ومضاد " حكمة" ، وجمع " فاقة –المثرى " ( هات: مرادف   أ  )

 تعبيرك.

 ؟" يمأل القلب حكمة" ) ب ( ما الجمال الذى تراه فى قول الشاعر: 

 ) جـ ( ماذا تعرف عن البارودى؟

 اإلجابة

 النذل. -حكم  -الفقر  -( الغنى   أ  )
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ر القلب بوعاء، والحكمة بشىء مادى يمأل هذا الوعاء.  ) ب( تعبير جميل حيث صوَّ

، وكان «رب السيف والقلم»م أطلق عليه لقب ۱۸۳۹) جـ ( هو شاعر مصرى كبير ولد عام 

معروفًا بوطنيته وكرهه لالحتالل، وقد شارك فى الثورة العرابية وكانت مساندته للحركة 

الوطنية سببًا فى نفيه خارج البالد، وقد تولى مناصب عدة : مديًرا لألوقاف ووزيًرا للحربية، 

عر العربى فى العصر الحديث، وتوفى عام وقد عدَّه النقاد رائًدا للنهضة التى حدثت فى الش

 م.۱۹۰٤

ى         وال تَْحتَقِّر ذا فاقٍَة فَلَُربَّمـــــا  لَقِّيَت بِّه َشْهًما يُبِّرُّ َعلى الُمثْرِّ

ْكَمــةً  ى     فَُربَّ فَقيٍر يَْمأل القَْلَب حِّ  َوُربَّ َغنِّّىٍ ال يَريُش وال يَْبرِّ

 أيهما تفضل؟ ولماذا؟ " الغنى مع الذل"  - " الفقر مع عزة النفس" (   أ  )

 عدم طلب الغنى بالذل. -  يجب أن نعامل الناس بالخير والرحمة. -) ب ( علل: 

 اإلجابة

ل الفقـر مع عزة النفس ألن السعادة سعــادة النفس.  أ  )  ( أفّضِّ

 يجب أن نعامل الناس بالخير والرحمــة حتى نحقق السعادة ألنفسنا وللغير. -ب (   )

نَى سببًا فى ذل اإلنسان،وأن  - نَـى ليس السبب الحقيقـى لتحقيق السعادة فقد يكون الغِّ ألن الغِّ

 يذل اإلنسان نفسه لكى يكون غنيًّا وهذا أسوأ ما يفعله اإلنسان ألن السعادة سعادة النفس.
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 : هو تابع يتبع المنعوت فى التذكير والتأنيث واإلفراد والتثنية والجمع والتنكير  النعت

 والمعرفة وال يعرف عالمته اإلعرابية إال إذا إعرب المنعوت 



 

 

  ( و معرفة + معرفة = نعت ) النعت المفرد  نكرة + نكرة = نعت ) رأيت عصفورا جميال

 رأيت العصفور الجميل ( 

 : هو اسم نكرة يبين هيئة صاحب الحال ويكون منصوبا وصاحب الحال معرفة  الحال 

  ) الحال المفرد معرفة + نكرة = حال ) رأيت الرجل سعيدا 

   نكرة + معرفة = مضاف إليه  

 ) والمعرفة أربعة أنواع ) اسم علم ، معرفة ال ، الضمير ، اإلضافة 

 هو من قام بالفعل والمفعول هو من وقع عليه الفعل والمفعول ألجله يبين سبب  الفاعل

 القيام بالفعل والمفعول المطلق هو مصدر من نصف الصيغة اللغوية للفعل 

 :كان وأصبح وصار وأمسى وبات ومازال ترفع أسمها وتنصب خبرها  كان وأخواتها (

 وليس (

  :تنصب أسمها وترفع خبرها ) إن وأن وليت ولعل وكأن ولكن ( وأنواع   إن وأخواتها

 الخبر مفرد وجملة أسمية وجملة فعلية وشبه جملة جر ومجرور أو ظرف 

 من خلت حروفه من حروف العلة وينقسم إلى سالم إذا خلت حروفه من  الفعل الصحيح

ل بدأ ومضعف وهو أحد الهمزة والتضعيف ومهموز إذا كان أحد حروفه همزة مثل أخذ سأ

 حروفه مضعفة مثل مّد وكذلك وسوس 

 وهو الفعل الذى أحد حروفه  حرف علة وحروف العلة  هى الواو والياء  الفعل المعتل

واأللف  وينقسم إلى مثال أوله حرف علة مثل وجد وفعل أجوف وسطه حرف علة مثل صام 

 وفعل ناقص مثل قضى 

 هو الفعل الذى ال يحتاج مفعولبه ويلزم فاعله مثل نام ومات والفعل المتعدى  الفعل الالزم

 هو ما يحتاج مفعول به سواء واحد أو اثنين 

 

 أسلوب الشرط يتكون من :ـ  

  وهى ) إن ،من ، متى ، أين ، ما ، مهما ، كيفما ، حيثما ،............ ( وتلك  أداة الشرط

 أوات جازمة للفعل المضارع وهناك أدوات شرط غير جازمة مثل ) إذا ، لو ، لوال ، كلما ( 

                                     فعل الشرط 

   جواب الشرط 

  أفعال مضارعة تكون مجزومة وعالمة الجزموفعل الشرط وجواب الشرط إذا كانت  

 أ ـ السكون مع الفعل المضارع صحيح األخر 



 

 

ب ـ حذف حرف العلة مع الفعل المضارع معتل األخر وإذا كان الفعل المضارع قبل أخره حرف 

 علة حذف لعدم التقاء ساكنين ويكون عالمة جزمه السكون 

لخمسة أى التى أخرها ) ون أو ان أو ياء ج ـ حذف النون عندما يكون الفعل من األفعال ا

 المخاطبة المؤنثة ( وهى أفعال ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون 

  من أداة الشرط الجازمة ويذاكر فعل الشرط وعالمة جزمه السكون وينجح  :من يذاكر ينجح

 جواب الشرط وعالمته السكون 

 إن أداة الشرط وتسع فعل الشرط مجزوم وعالمته حذف  : إن تسع فى الخير تنل رضى هللا

 حف العلة  وتنل جواب الشرط وعالمته السكون 

 النجاح متى أداة الشرط وتجتهدوا فعل الشرط مجزوم  : متى تجتهدوا فى عملكم تحصدوا

 بحذف النون وتحصدوا جواب الشرط مجزوم بحذف النون 

 : إذا جاء فعل الشرط وجواب الشرط أفعال ماضية تعرب أفعال ماضيه مبنية فى   ملحوظة

 محل جزم 

 

 هو الفعل المعلوم فاعله ويعرب الفاعل بعالمات الرفعة الضمة إذا كان  الفعل المبنى للمعلوم

مفردا والواو إذا كان جمع مذكر سالم أو كان أسما من األسماء الخمسة ـ وهى ) أب ، أخ ، 

حم ، فو ، ذو بمعنى صاحب ( وهى ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء ـ ويرفع الفاعل 

 أيضا باأللف إذا كان مثنى 

 هو الفعل المجهول فاعله ويصاغ كاألتى الفعل المبنى للمجهول : 

   إذا كان الفعل ماضيا مثل كتب أو أكرم صيغ بضم الحرف األول وكسر ما قبل األخر

ف  م وإذا زاد الفعل عن أربعة حروف ضم الحرف الثالث متل اُكتُشِّ  فأصبح كُتِّب أُكرِّ

  إذا كان الفعل ماضى ثالثى معتل الوسط ) أجوف ( مثل قال ، صام ،باع  قلب حرف العلة

 إلى ياء فيصبح قيل ، صيم ،بيع 

  إذا كان رباعى ثانى حروفه ألف قلبت إلى واو لتناسب ضم األول مثل عالج ، شاهد ، كافأ

 كت الكسرة فتصبح عولج ، شوهد ، كوفئ ونالحظ كتابة الهمزة فوق الياء لتناسب حر

  إذا كان الفعل مضارعا  ضم حرف المضارعة وفتح ما قبل األخر مثل يكتب  ، يُكتَب 

  إذا كان معتل الوسط ) أجوف ( تحول حرف العلة وقلب ألف ليناسب حركة الفتحة مثل

 يبيع ، يقول ، يصوم فتصبح يباع ، يقال ، يصام 



 

 

  إذا الفعل مهموز بعد حرف المضارعة مثل يأكل ، يأخذ ، يأسر تكتب الهمزة على واو

 لتناسب حركة الضم فتصبح يؤكل ، يؤخذ ، يؤسر 

 هو من حل محل الفاعل وغالبا يكون المفعول به فيعرب المفعول به نائبا  نائب الفاعل

الضمة إذا كان مفردا والواو إذا للفاعل ويكون مرفوعا بنفس حركات الفاعل بعالمات الرفعة 

كان جمع مذكر سالم أو كان أسما من األسماء الخمسة ـ وهى ) أب ، أخ ، حم ، فو ، ذو 

بمعنى صاحب ( وهى ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء ـ ويرفع نائب الفاعل أيضا 

 باأللف إذا كان مثنى

 

 ينل والديهفى الحياة ، فمن يحترم  قدماهلمن تتعثر  العالج! فهو  الوالدين" ما أجمل رضا   

 ) عز وجل ( ويجد الحياة جميلة دائما " من هللا الثواب

 ـ أعرب ما تحته خط 

ـ استخرج : ) فعال متعديا لمفعولين وحددهما ، أسلوب شرط وحدد أجزاءه ، فعال الزما ، فعال 

 صحيحا (

 لمجهول (    ـ كافأت المعلمة الفائزين    ) ابن الفعل ل

 ـ الناس متعاونون فى أعمالهم    ) أدخل على الجملة فعال يفيد اليقين وغير مايلزم (

أمام المتعلمين . فإن تقتد بمعلمك  السبيليضئ  مصباحفى كل وقت ؛ ألنه  المعلم" يُحترم   

 رجال رغم صغرك ، ويمنحوك تقديرهم " الناسويظنك  الفائقينإلى مراتب  ترق

 ـ أعرب ما تحته خط 

ـ استخرج : ) فعال مبنيا للمجهول ، أسلوب شرط وحدد أجزاءه ، فعال ينصب مفعولين 

أصلهما المبتدأ والخبر وحددهما ، فعال ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وحددهما 

 ، فعال صحيحا وبين نوعه (

 ـ أفيق النائمون    ) اجعل الجملة مبنية للمعلوم ( 



 

 

ذلك إال حينما  يحدثمتجها إلى الخير ، ولن  اإلنسانمن المبادئ التى تجعل  اإليمان" إن 

 " القلبويهب صاحبه اطمئنان  كافيايصبح  يتحققيوجد اإلخالص ، وإن 

 ـ أعرب ما تحته خط 

ـ استخرج : ) فعال ينصب مفعولين واذكرهما ـ أسلوب شرط وبين أجزاءه ـ فعال مبنيا 

 ائب الفاعل (للمجهول وعين ن

 ـ أكمل بضمير مناسب : ـ  ............ بائعان مخلصان  ـ ................. قادة المستقبل 

به يرق  تمسك، يجعل اإلنسان مطمئنا فى حياته ، فمن  العظيمةصفة من الصفات  اإلخالص" 

، فاإلخالص يكسو صاحبه  اإليمان، وال يقاس اإلخالص إال بميزان  الناسللعال ويحترمه 

 لباس التقوى "

 ـ أعرب ما تحته خط 

ـ استخرج : )أسلوب شرط وبين أجزاءه ، فعال متعديا لمفعولين واذكرهما ، نائبا للفاعل ، 

 خبرا وبين نوعه ( 

 ) ابن الجملة للمجهول ، وغير ما يلزم ( الب الكتابين إلى المكتبة ـ يعيد الط

يكون محبوبا    ) اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة وغير ما  ـ يسعى اإلنسان فى حياته ـ

 يلزم ( 

متى  مرشداعقولكم أكوابا تمأل وتفرغ ، بل اجعلوها كتابا  تجعلواالطالب : ال وطنى " أبناء 

تقودكم فى شتى نواحى الحياة ، وابتعدوا عن  ثقافةتطلبوه تجدوه ، واحرصوا على تكوين 

 عن حده إال وانقلب إلى ضده "  شئكثرة اللهو فما زاد 

 ـ أعرب ما تحته خط  

ـ استخرج: ) فعال مبنيا للمجهول  ـ فعال متعديا لمفعولين وحددهما ـ أسلوب شرط وبين  

 أجزاءه  ـ فعال مثاال (

 ـ يأخذ الطالب الجائزة         ) ابن الفعل للمجهول مع الضبط وغير ما يلزم  (

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في قرية جميلة تسمى )نينوى( أرسل هللا سبحانه وتعالى نبيه يونس عليه السالم إلى أهل " 

هذه القرية فبدأ النبي الكريم يدعو الناس إلى عبادة هللا الواحد األحد والناس ال يطيعونه فلما 

 ."أدركه اليأس من هدايتهم خرج من القرية وتركهم لمصيرهم 

 ". نبيه" وما جمع   - " اليأس" وما مضاد   - " أدركه" ما مرادف  )أ(

 لمن أرسل هللا نبيه يونس عليه السالم؟ )ب(

 ماذا كانت رسالة يونس عليه السالم إلى قومه؟ وما موقف قومه منه؟ )ج(



 

 

عليه السالم  لم يكن أمر هللا قد صدر إلى يونس عليه السالم بأن يغادر القرية اتجه يونس" 

إلى شاطئ البحر وركب سفينة وبعد يومين من إبحار السفينة تغير الجو فجأة وهبت عاصفة 

 ." شديدة جعلت الموج يرفع السفينة ويهوي بها حتى أوشكت على الغرق

 . )يسقط(ومرادف  ) يقيم(ومضاد )األمواج( هات من الفقرة مفرد  )أ(

 ما موقف يونس عليه السالم من عناد قومه؟ )ب(

 عاقب هللا يونس عليه السالم على تركه القرية دون إذن منه؟ كيف )ج(

 كيف قضى يونس عليه السالم حياته في بطن الحوت؟ ولماذا؟ )د(

 قبل هللا توبة نبيه يونس عليه السالم. وضح كيف ذلك. ه()

 دعا يونس عليه السالم قومه لإليمان مرة ثانية فما كان موقفهم. )و(

 

 التنوير؟ ولماذا لقب بذلك؟: من هو رائد  س

 رائد التنوير هو الشيخ رفاعة الطهطاوي.ج: 

 عام مجال الترجمة والنثر لبداية نهضتها الحديثة. 170ألنه قاد البالد منذ  ولقب بذلك -

 : ماذا تعرف عن نشأة الشيخ رفاعة؟ س

م في طهطا بسوهاج بصعيد مصر والتحق األزهر 1801ولد الشيخ رفاعة في عام ج: 

 عام. 12الشريف في القاهرة وهو ابن 

 س: ما الذي درسه رفاعة في األزهر؟

 درس رفاعة في األزهر الشريف اللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمي.ج: 

 : لماذا أرسله محمد علي على فرنسا؟ س

أرسله محمد علي إلى فرنسا عر رأس بعثة من أربعين شابا من المتفوقين علميا ليكون ج: 

 لهم في الصالة.إماما 

 : ما الفرصة التي اغتنمها رفاعة؟ وكيف كان ذلك؟ س

 الفرصة التي اغتنمها رفاعة الطهطاوي هي السفر ألوربا المتقدمة.ج: 

واستغل هذه الفرصة في دراسة اللغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدته على ترجمة مبادئ  -

 العلوم من اللغة الفرنسية إلى العربية.

 نتائج رحلة الطهطاوي لفرنسا؟س: ما أهم 

 ترجم مبادئ العلوم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.ج: 

 " تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"  ألف كتاب عن هذه الرحلة وصف فيه كل ما رآه وهو -



 

 

 : كم استغرقت رحلة رفاعة في فرنسا؟ وما الذي لفت انتباهه؟ س

ولفت انتباهه شوارع مدينة باريس ورصفها وتنسيق استغرقت الرحلة خمس سنوات. ج: 

 أشجرها وأزهارها, كما لفت انتباهه جد واجتهاد أهل هذه البالد.

 ؟في تلخيص باريز "   تخليص اإلبريز"  : على أي شيء يحتوي كتاب رفاعة  س

يحتوي الكتاب على مالحظات دقيقة ووصف تفصيلي للحياة في فرنسا, مثل شوارعها ج: 

 وتنظيمها وتنسيقها واجتهاد أهلها في العمل.ورصفها 

 : ما أول عمل لرفاعة بعد عودته إلى مصر؟ س

 ؟دلل على أن رفاعة هو أول مترجم مصريس: 

عمل رفاعة بعد عودته إلى مصر مدرسا للترجمة في مدرسة الطب المصرية, وبذلك ج: 

ت الهندسة ولعلوم أصبح أول مترجم مصري.    كما قم بترجمة كثير من الكتب في مجاال

 العسكرية.

 : في أي مجال اهتم رفاعة بالترجمة؟ س

 اهتم رفاعة بترجمة كثير من الكتب في مجاالت الهندسة ولعلوم العسكرية.ج: 

 : كيف حاول رفاعة تيسير العلوم الحديثة؟ س

حاول رفاعة تيسير العلوم الحديثة فوضع قاموس )معجم( للمصطلحات العلمية الحديثة, ج: 

 كان الهدف منه هو ترجمة المصطلحات العلمية الحديثة من الفرنسية إلى اللغة العربية.

 : كيف كرمه محمد علي على جهوده في الترجمة؟ س

كرمه محمد علي على جهوده في الترجمة فعينه مديرا لمدرسة الترجمة المعروفة حاليا ج: 

 بكلية األلسن.

 : ما أهم أعمال رفاعة مجال الصحافة؟ س

أشرف رفاعة على تحرير المجلة العسكرية باللغتين العربية والفرنسية, وأسس أول ج: 

 صحيفة عربية تصدر في مصر وسماها جريدة الوقائع المصرية.

 : ما مدى اهتمام رفاعة باآلثار المصرية؟ س

يعد رفاعة الطهطاوي أول عربي ينشئ متحف لآلثار المصرية, كما أنه خطط لجمع هذه ج: 

 وصيانتها وقام بتحويل فناء مدرسة األلسن إلى نواة ألول متحف لآلثار المصرية. اآلثار

  ؟ متى توفي رفاعة : س

 م عن عمر يناهز االثنين والسبعين عام.1873توفي رفاعة في عام  ج: 

 



 

 

الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي رائد من رواد التنوير وعلى يديه بدأت مصر مسيرتها نحو " 

 ." عاما في مجال الترجمة والنشر 170يزيد على التقدم منذ ما 

  " الترجمة"  وما جمع  " التقدم" وما مضاد   - " مسيرتها"  ما مرادف )أ( 

    ؟ما مكانة الشيخ رفاعة الطهطاوي في مصر  )ب(

 وماذا تعرف عن نشأة الشيخ رفاعة؟ )ج( 

 للشيخ رفاعة دور هام في مجال الصحافة . وضح ذلك. )د(

تخرجه أرسله محمد على باشا )حاكم مصر في هذا الوقت( على رأس بعثة من أربعين وبعد " 

 ." شابا من المتفوقين في العمل إلى فرنسا ليكون الشيخ رفاعة إماما لهم في الصالة

 .  " إماما" وجمع  " حاكم" ومضاد  " تخرجه" هات مرادف  )أ(

 ما عدد الشباب الذي أرسله محمد علي إلى فرنسا؟ وكيف اختارهم؟ )ب(

 لماذا سافر الشيخ رفاعة إلى فرنسا؟ )ج(

 ما اسم القاموس الذي وضعه الشيخ رفاعة؟ وما الهدف منه؟ )د(

اغتنم الشيخ رفاعة هذه الفرصة, ودرس اللغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدته على " 

غة الفرنسية إلى اللغة العربية, ثم كتب هذه الرحلة التي استغرقت ترجمة مبادئ العلوم من الل

 ". تخليص اإلبريز في تلخيص باريز خمس سنوات في كتاب اسمه 

 .  " رحلة" وجمع  " متعمقة "وما مضاد  " اغتم" هات مرادف  )أ(

 كيف اغتنم الشيخ رفاعة هذه الفرصة؟ )ب(

 ما الذي كتبه الشيخ رفاعة في كتاب تخليص اإلبريز...؟ )ج(

 ما أول عمل للشيخ رفاعة بعد عودته إلى مصر؟ )د(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : على أي شيء صمم عمرو بن العاص؟ س

صمم عمرو بن العاص على مواصلة الفتوحات رغم كبر سنة, فقد كان يحب الجهاد حبا ج: 

 شديدا.

 عمرو بن العاص؟ ولماذا؟: من قائد الجيش في عهد  س

 :اختار عمرو بن العاص عقبة بن نافع ليكون قائدا للجيش وذلك بسببج: 

           مهارته في الحرب 

  وخبرته بشئون القبائل والروم بسبب إقامته هناك ست سنوات 

   ليتم ما بدأه من جهاد لنشر اإلسالم 

 : ما أثر هذا التكليف على عقبة؟ س

سعيداً بهذا التكليف لحبه الشديد للجهاد في سبيل هللا لنشر الدين والحق وسحق كان عقبة ج: 

 الجهل والظلم واالستبداد

 : ما أول عمل لعقبة بعد أن تولى الجيش؟ س

أسرع عقبة إلى برقة وجد أهلها على اإلسالم ودخلت قبائل أخرى الدين دون حروب ج: 

 وباقتناع وإيمان.

 بة بن نافع؟: ما الخبر الذي أحزن عق س

بعد عامين من قيادته للجيش وأثناء قيام عقبة بالجهاد في سبيل هللا  جاءته األخبار بموت ج: 

 عمرو بن العاص ووالية )مسلمة بن مخلد األنصاري( مكانه., 

 : ما أثر هذا الخبر على عقبة؟ س

باإلضافة حزن عقبة على فراق عمرو بن العاص حزنا شديدا فقد كان له معلما وقائدا ج: 

 للقرابة التي بينهما.

 : كيف كان أسلوب معاوية بن حديج في الجهاد ؟ س

سار معاوية بن حديج على طريق عقبة في الجهاد ولكنه لم يحقق انتصارات كبرى كالتي ج: 

 حقا عقبة.

 



 

 

كان )عقبة( سعيداً بهذا التكليف ألنه يحب الجهاد ونشر الدين. ولما عاد إلى برقة وجد " 

 ." على اإلسالم ودخلت القبائل األخرى الدينأهلها 

 بم شعر عقبة لما علم بقياده جيوش المسلمين؟ )أ(

 ما الذي وجده عقبة لما عاد لبرقة؟ وعالم يدل ذلك؟ )ب(

هـ توفى )عمرو بن العاص( أرسل )معاوية بن أبى سفيان(  43بعد سنتين أي في سنة  " 

ً بوضع الخطة، ولكن غزوة ) ابن قائداً آخر هو معاوية بن حديج، والتقى بع قبة وقاما معا

 ". حديج ( لم تحقق إال نصراً ضئيالً 

 ما الخبر الذي تلقاه عقبه أحزنه؟            )أ( 

 من القائد الجديد؟ وكيف كانت انتصاراته؟ )ب(

 

 

 : ما أسباب حب البربر لعقبة؟ س

الروم وحسن معاملته لهم, وألنه أحب البربر عقبة بن نافع بسبب تخليصه لهم من ظلم ج: 

 علمهم أمور دينهم.

 : كيف تكون أول جيش مسلم من العرب والبربر؟ س

كان الخليفة قد اختار عقبة للفتح إفريقيا, وأرسل له جيشا من عشرة آالف مقاتل, فنادى ج: 

ك تكون عقبة في البربر بالجهاد فانضم إليه الكثير من أهل برقة والقبائل المجاورة لهم, وبذل

 أول جيش عربي بربري في السالم.

 : ما أول حروب عقبة بجيش العرب والبربر؟ س

أسرع عقبة إلى المدن التي ارتدت عن اإلسالم ليعيدها إليه مرة أخرى وانطلق إلى ودان ج: 

 التي فتحها بسر بن أرطأة

 بة؟: ماذا فعل ملك ودان بعد أن عاد عمر بن العاص إلى مصر؟ وماذا فعل معه عق س

بعد أن ترك المسلمون المدينة وعاد عمرو بن العاص إلى مصر ارتد ملك ودان عن ج: 

اإلسالم ورفض دفع الجزية المفروضة عليه بل إنه كان يعاون أعداء المسلمين ويساعدهم 

 ضد المسلمين.

فلما تكون الجيش بقيادة عقبة أسرع إليها وانتصر عليهم وأسر ملكها ثم أطلق سراحه بعد  -

 تعهد بدفع الجزية المفروضة عليه. أن

 : إلى أين اتجه عقبة بعد ودان؟ س



 

 

 اتجه عقبة إلى فزان التي كان قد فتحها من قبل ثم ارتد أهلها عن اإلسالم.ج: 

 : ماذا فعل عقبة مع ملك فزان؟ س

كان ملك فزان منعما مترفا ال يستطيع المشي الكثير, فأمر عقبة بأسره وإحضاره ماشيا ج: 

 ليشعر بالذل بسبب نقضه العهد مع المسلمين.إليه 

 : ما أثر أسر ملك فزان بهذه الصورة على نفسه وصحته؟ س

ألن ملك فزان ملكا منعما مترفا وكان ال يمشي على األرض, فقد أصابه الضعف والسعال ج: 

حتى أصبح يبصق دما, كما أن قلبه أصبح مضطربا تذوب الكلمات على شفتيه يخشى على 

 القتل. نفسه من

 : لماذا أسر عقبه بملك فزان على هذه الصورة؟ س

 حتى يعلم قوة المسلمين, ولكي ال ينقض معهم العهد مرة أخرى.ج: 

 : ما الذي أدهش ملك فزان لما دخل على عقبة؟ س

تعجب ملك فزان من خيمة القائد العربي, وأنه يجلس على األرض مع أصحابه دون أبهة ج: 

 صحابة دون تكبر أو غلظة كما يفعل الروم.أو ترف, وأنه يعامل أ

 : كيف طمأن عقبة ملك فزان على حياته؟ س

قال له عقبه نحن ال ننكل باألسرى ألن ديننا يمنعنا من ذلك وإنما أتينا بك على هذه ج: 

 الصورة لتعرف قوتنا وسوء نقضك للعهد.

 : ما أثر كالم عقبة على ملك فزان؟ س

يخشى من القتل, وتعهد بأن يدفع الجزية وال ينقض العهد مع ارتاحت نفسه بعد أن كان ج: 

 المسلمين مرة أخرى.

 : بم أمر عقبة؟ س

أمر عقبة بأن يطلق سراح ملك فزان وأن يعود إلى مدينته بعد ان تعهد بدفع الجزية وعدم ج: 

 نقض العهد مع المسلمين مرة أخرى.

 والقرى؟ س: كيف كان البربر يستقبلون الفاتح العربي في المدن

استمر عقبة يفتح القرى والمدن ويدخل البربر في دين هللا أفواجا إعجابا بعدل اإلسالم ج: 

 وكراهية لظلم الروم.

 : كيف حافظ عقبة على إسالم المدن المفتوحة؟ س

كان يترك في المدن والقرى المفتوحة مجموعة من المسلمين يعلمون الناس اللغة الرعبية ج: 

 ال يتكرر األمر ويرتد البربر عن اإلسالم. وأمور دينهم, حتى

 



 

 

له  لحسن معاملته لهم، واختيار الخليفة له لفتح أفريقية، وإرسال مدد  تعلق البربر بـ عقبة" 

بين قبائل برقة بالجهاد فأسرعوا باالنضمام إليه،   عقبةمن عشرة آالف جندي، وقد نادى 

 . " فأصبح الجيش اإلسالمي ألول مرة مكوناً من العرب والبربر

 ." القبائل" ومفرد  ,"نادى" ومضاد  ," تعلق" هات مرادف )أ( 

 كم سنة ظل عقبة واليا على برقة وما الذي كان يقوم به خاللها ؟)ب(  

 ارتكبها ملك ودان ؟ وكيف تمت محاكمته؟ وماذا كانت عقوبته؟ما الجرائم التي )ج(  

 كيف عاقب عقبة ملك فزان؟ وما أثر ذلك عليه؟)د( 

 "إننا ال ننكل باألسرى الن ديننا يمنعنا من ذلك" 

 من قائل العبارة السابقة ؟ ولمن قالها ؟ وما المناسبة ؟س: 

 

 

 اختلف تفكير عقبة عن تفكير حكام الروم، فبماذا فكر كال منهما؟ :س

 فكر حكام الروم في الطريقة التي يتخلصون بها من عقبة.ج: 

 فكر عقبة في بناء مدينة تكون عاصمة للمسلمين في هذه المنطقة. -

 لماذا فكر عقبة في بناء القيروان؟ :س

  ما أهمية بناء القيروان؟س: 

 ج: 

  عاصمة للمسلمين في هذه المنطقة.لتكون 

 .لتضم الجيش بأمتعته وأسلحته 

 .الن الجيش ليس له مقر آمن يعسكر فيه 

 .حتى يلتقي فيها بالمهاجرين فيتدارسون فنون الحرب 

 إلي أين وصل عقبة؟ وما صفات هذا المكان؟ :س

 وصل عقبة إلى مكان يسمى قمونية.ج: 

 بعيدة عن البحر، كثيف األشجار وطيب الهواء مليئة بالسباع واألفاعي. -صفاتها -

 لماذا امتأل هذا المكان بالسباع واألفاعي؟ :س

 ألنه على الرغم من طيب هواءه فلم يسكنه احد من الروم أو البربر.ج: 

 ماذا فعل عقبة عندما وصل إلى قمونية؟ :س

 أي هذه مكان اجتماعكم. "هذه قيروانكم"ركز رمحه في األرض وقالج: 



 

 

 بماذا أمر عقبة بعدما وصل إلى قمونية؟وماذا يؤكد المؤرخون؟ :س

 أمر عقبة جنوده بان ينظفوا المكان من السباع والوحوش واألفاعي.ج: 

 أكد المؤرخون أن هذا المكان ظل نظيفا,لم تدخله األفاعي أو الوحوش طوال أربعين سنة. -

 ماذا فعل المسلمون بعدما أمرهم عقبة بتنظيف المكان؟ :س

قاموا بتقطيع األشجار وتمهيد األرض لبناء المدينة, وقد استغرق البناء حوالي خمس ج: 

 هـ(55هـ : 50سنوات )

 ما الذي بناه عقبة والمسلمون وماذا أطلقوا عليه؟  :س

يحمل اسمه حتى اآلن, وقد وما زال "المسجد الجامع" بنى عقبة المسجد وأطلق عليه ج: 

 انشغل المسلمون ببناء بيوتهم التي سيقيمون فيها

 

صحيح أن الجيش نصره هللا في مواطن كثيرة ولكن ال يوجد له مقر آمن يأوي إلهي " 

 ويعسكر فيه ويلتقي المجاهدون على أرضه يتدارسون فنون الحرب والنزال.

 ما أسباب بناء القيروان؟        )أ(

 كم استغرقت عمليات البناء؟ )ب(

 ما اسم المكان الذي بنى فيه عقبة المدينة؟ وكيف كان حاله عند وصول المسلمين؟)ج( 

 

 

في أي شيء قضى عقبة أيامه بعد عودته إلي القيروان ؟ماذا كان يفعل في القيروان  س:

    استعداد للفتح ؟

 ج: لبث عقبة بضعة أيام في القيروان :

   ليعيد تنظيم الجيش 

  .  ويرتب الميمنة والميسرة والقلب حتى أصبح الجيش علي أهبة االستعداد للغزو و الفتح 

  ماذا صنع عقبة في الليلة التي حددها لبدء الغزو ؟ س:

قاله ج: سهر حتى ساعة متأخرة من الليل مع أوالده يحدثهم عن الجهاد واالستشهاد ، ومما 

 لهم :

، ثم أوصي بما يجب أن  ) إنني قد بعت نفسي هلل عز وجل ... فال أزال أجاهد من كفر باهلل ( 

 يفعلوه بعده . 

  عقبة مجاهد ومعلم ألوالده . وضح ذلك س: 



 

 

ألنه في الليلة التي حددها للجهاد أخذ يتحدث مع أوالده عن الجهاد واالستشهاد  مجاهد :  ج: 

 في سبيل هللا .

 ألن أوصي أوالده بما يجب أن يفعلوه بعده .  معلم : -

  ماذا فعل عقبة بعد أن أوصي أوالده ؟ س:

بعدما أذن المؤذن لصالة الفجر قام وأدي الصالة ثم قبل أوالده وركب جواده وانطلق أمام ج: 

 الجيش متجها للزاب  

  إلي أين اتجه عقبة بعد ذلك ؟ س:

 .    بالجزائر اليوم  قسنطينة  اسموهي المدينة التي يطلق عليها ج: اتجه إلي الزاب 

 ماذا فعل عقبة قبل أن يغادر القيروان ؟  س:

  من الذي استخلفه عقبة علي القيروان ؟ س:

 في خمسة آالف من الجند .    زهير بن قيس البلوي  ج: استخلف عليها 

ما المراد باليوم الموعود ؟ ولم  "رفع عقبة شعلة اإلسالم ، وتهيأ لليوم الموعود  " س:

  سمي بهذا االسم ؟

 .   الزاب  قسنطينة يوم المعركة الفاصلة التي اتجه فيها عقبة إلي  اليوم الموعود هو :ج:  

 سمي بهذا االسم ألن المعركة كانت من أشد المعارك .  -

  كم عاما استبعد عقبة عن الجهاد ؟ س:

 هجرية خالل فترة عزله .  62هجرية حتى سنة  55ج: سبع سنوات من سنة 

  هل انطفأت شعلة الحماسة للغزو عند عقبة ؟ س:

ج: ال ، لم تنطفئ  شعلة الحماسة للغزو عند عقبة ألنه بالرغم من أنه بلغ الثانية والستين من 

 المعارك في سبيل هللا .  عمره ظل متوقد الحماسة لخوض

 ما الذي كان يروق عقبة ويطربه ؟  س:

  كان عقبة يحب الجهاد حبا عظيما . وضح .س: 

  منظر السيوف والرماح وهي تلمع في أيدي الفرسان   :كان عقبة  ال يروقه إال ج: 

 حمحمة الخيل وهي تعدو  بالمقاتلين  في ميدان الحرب .    وال يطربه إال : -   

  كم كان عمر عقبة في ذلك الوقت ؟ و كيف قضي عقبة معظم حياته ؟  س:

 بلغ الثانية والستين من عمره .      كان عمر عقبة :ج:  

إما رائداً دينياً يعلم الناس شئون دينهم ، وإما غازياً في سبيل هللا    قضى معظم حياته :  -

 يفتح المدن واألمصار ويُعلي  كلمة هللا في األرض . 



 

 

بم حدث عقبة نفسه في ذلك   "حانت منه نظرة نحو المشرق فوجد الشمس تتهادي ...  " :س

  الوقت ؟

إننا نحمل إلي العالم شمسا ال تغيب أبدا ... إنها القرآن .... شمس اإلسالم  "  قال عقبة :ج: 

.. شمس المثل العليا واألخالق الفاضلة ، إن هذه الشمس البد أن تسطع في كل مكان ، إن ليل 

 .   "الوثنية قد أذن بالزوال 

 ما الشمس التي يحملها المسلمون  إلى  العالم ؟  س:

  ما المقصود بالشمس التي ال تغيب ؟ س: 

 ج:  شمس القرآن ، شمس اإلسالم ، شمس المثل العليا واألخالق الفاضلة . 

 ) لكأني بكم وقد فتحتم إفريقية ونشرتم عليها نور اإلسالم وأخرجتم أهلها من الظلمات (  -

  من المتحدث في هذه العبارة ؟ ومن الذين يخاطبهم ؟ وما مناسبة ذلك ؟س: 

 عقبة بن نافع                   القائل :ج: 

 الضباط المسلمين   المخاطب : -

عندما أمسك الضباط المسلمين بأعنة خيولهم ووقفوا علي مقدمة الجيش   مناسبة ذلك : -

 ينتظرون اإلذن لهم بالتحرك 

 كيف حث عقبة المسلمين على الجهاد ؟  س:

    بم ذكر عقبة ضباطه حينما كان يتحدث إليهم ؟ س:

ج: ألقى فيهم كلمة ذكرهم فيها أنهم حزب هللا و أن حزب هللا هم الغالبون ، وذكرهم كيف 

 نصرهم هللا  في مواطن  كثيرة ، وكيف محا هللا بهم ظالم الوثنية من معظم هذه  البقاع . 

 كيف صور عقبة حال البالد قبل الفتح اإلسالمي ؟ س: 

  كيف كان حال البربر قبل وصول اإلسالم ؟س: 

  ج: 

                      . كانت البالد تضطرب بالظلم 

 . وكانوا ال يتقاضون أجورا على أعمالهم 

 . كان أهلها يرسفون في قيود االستعباد البيزنطي 

  . كانوا يبيعون أوالدهم ليدفعوا الضرائب لسادة الرومان 

   كيف أصبح البربر في ظل اإلسالم ؟ س:

 ج: 

     . حرر اإلسالم البربر من الحكم البيزنطي 

  . جعل الناس سواسية في الحقوق و الواجبات 



 

 

 اإلجحاف .     عوض األجراء عن سنوات الظلم و 

   . فأصبح األجير يأخذ حقه  قبل أن يجف عرقه 

  . أدي للفقير حقه من مال الغني 

  بم أوصي عقبة جنوده ؟ س:

ج: أوصاهم بأن يكونوا أشداء علي أعدائهم ، رحماء بمن يسالمونهم ويدخلون في دين 

 " انطلقوا علي بركة هللا "  .    اإلسالم  ، ثم قال لهم :

 عز و جل فال أزال أجاهد كل من كفر باهلل""إنني بعت نفسي هلل  -

 من القائل؟و لمن قالها؟ وما المناسبة؟ وماذا تكشف من شخصية صاحبها؟س: 

 ألوالده ,ج: قالها عقبة 

 عندما كان متجها إلى مدينة الزاب  - 

 وتكشف عن إيمان صاحبها باهلل و حبه للجهاد  -

 

تنظيم الجيش ويرتب الميمنة والميسرة والقلب, حتى لبث عقبة بضعة أيام في القيروان يعيد " 

 " أصبح الجيش على أهبة االستعداد للغزو والفتح...

 ماذا فعل عقبة ليلة الغزو؟ وماذا قال ألوالده؟)أ( 

 إلى أين اتجه عقبة بالجيش؟ )ب( 

وحانت منه نظرة نحو المشرق, فوجد الشمس تتهادى بأشعتها الذهبية رويدا رويدا, وتلف " 

الكون في غاللة من النور.... فقال يحدث نفسه: إننا نحمل إلى العالم شمسا ال تغيب أبدا, إنها 

 ." القرآن ... شمس اإلسالم... شمس المثل العليا واألخالق الفاضلة

 قارن عقبة بين الشمس التي تضيء الكون وشمس اإلسالم. وصح ذلك. )أ( 

 كيف قضى عقبة معظم حياته؟ )ب(

 في المسلمين خطبة بليغة, فما الذي تخيله فيها؟طب عمر  )ج(

 كيف كان الحكام يعاملون الناس في هذه المنطقة؟ وكيف حررهم اإلسالم؟ )د(

 

 

 "كانت هاتان المعركتان تمهيدا لمعركة كبرى يتقرر بها مصير الحرب فى هذه المنطقة  " -

                       ما المعركتان المشار إليهما ؟ س:

 تازولت . -ج: باغاية 



 

 

       ما  أول مدينة اتجه إليها عقبة بعد ذلك ؟ س:

 ج: مدينة أدنة عاصمة الزاب .

  ما الذى قرره أهل المدينة عندما علموا بزحف جيش عقبة ؟ س:

 ج:  قرروا أن يدافعوا عن مدينتهم حتى آخر جندي منهم . 

  لماذا كان تصور عقبة وسكان أدنة للمعركة التى ستقع بينهم بالغا ؟ س:

كان تصورهم للمعركة بالغا ألنهم كانوا يعلمون خطورة هذه المعركة فغما أن  سكان أدنة :ج: 

 يثأروا من المسلمين ويقضوا عليهم وإما أن تضيع المنطقة من أيديهم إلي األبد . 

 كان يعلم أن هذه المعركة ستحدد مستقبل جهاد المسلمين فى المنطقة . عقبة : -

  كيف استعد أهل أدنة لقتال المسلمين ؟ س:

 ج: 

  . احتشدوا خارج أسوار المدينة  فى مكان يسمى وادي سهر 

  كانوا عشرات اآلالف فقسموا أنفسهم إلى كتائب يقود كل منها ضابط من خيرة الضباط في

 البربر .الروم أو 

   أخذوا معهم جيشا من النساء لتشجيع الرجال على منازلة المسلمين وشد عزائمهم في

 هذا الوقت الرهيب.

  كيف استعد المسلمون للمعركة ؟ س:

 ج:

     قام عقبة بتوزيع الخيول التى غنمها من معركة باغاية على الراجلين فى الجيش  

   ألقى فى المسلمين كلمة شجعهم فيها على قتال أعداء هللا وذكرهم فيها بانتصارات

 األعداء فى غزوة بدر واليرموك برغم قلة المسلمين . المسلمين على

 . طلب منهم الصبر وعدم الخوف من كثرة األعداء 

  ما المعركتان اللتان تحدث عنهما عقبة إلى جنوده ؟ ولماذا خصهما بالذكر ؟ س:

ج:  بدر واليرموك وذلك ألن عدد المسلمين كان أقل من عدد جيش األعداء ومع ذلك انتصر 

 المسلمون . 

ومع هذا كتب هللا لنا النصر وانزل الهزيمة باألعداء وأصبحنا بحمد هللا جيشا يهز البالط "  -

  خاطبين بها ؟من قائل العبارة ؟ وما أثرها فى الم "البيزنطي ويروع ما بقى من بطارقة الروم 

ج: قالها عقبة فزادت حماسة المسلمين وهزت مشاعرهم  إذ جردوا أسلحتهم وانطلقوا وراء 

 القائد الكبير إلى أدنة. 

  ماذا رأى الروم والبربر في معسكرهم ؟ وماذا تذكروا ؟ وما أثر ذلك فى نفوسهم ؟ س: 



 

 

عندما رأي سكان أدنة غبار الجيش اإلسالمي من بعيد تذكروا ما جري للروم والبربر علي ج: 

 أيدي المسلمين 

 وأثر ذلك : -

  تزعزعت ثقتهم فى أنفسهم 

  ًبدأت حماستهم تضعف شيئاً فشيئا 

  وأدرك الضباط أن الجنود أصابهم الفزع والرعب  فراحوا يبثون فيهم الحماسة 

 قتال المسلمين .ويشجعونهم على 

   كان لنساء األعداء دور في المعركة . وضح س:

ج: نساء الروم والبربر ، عندما أدرك الضباط ما جرى للجنود عند رؤيتهم جيش المسلمين 

فتسلل فريق منهم ناحية النساء وأمروهن أن ينادين في الجنود باالستعداد ، وعلي الفور 

تقدموا يا جنودنا .. رجالنا .. يا حماتنا .. دافعوا عن تعالت صيحات التشجيع من النساء أن 

 أرضكم عن عرضكم عن أموالكم ال تكونوا لقمة سائغة للمسلمين

  أظهر عقبة والمجاهدون فى معركة أدنة مهارتهم الحربية وضح ذلك؟ س:

ه ج: أظهر عقبة والمجاهدون فى هذه المعركة من البسالة والجرأة ما خلع قلوب األعداء إذ إن

كان يصول ويجول بفرسه ويمزق جند األعداء كل ممزق ويرسل الضربة إثر الضربة فيقصم 

الرءوس والهامات ، وأبدي المجاهدون المسلمون كل مهاراتهم الحربية وكل ما عرفوه من 

فنون القتال حتى تقهقر األعداء وفروا هاربين إلي مدينتهم تشيعهم صرخات النساء ووراءهم 

 ند هللا يرمونهم بالموت ويلحقون بهم الدمار  خيل المسلمين وج

  ما نتائج نصر المسلمين فى معركة أدنة ؟ س:

 ج:

            . انتهت مقاومة البيزنطيين تماما 

 .غنم عقبة وجيشه مغانم كثيرة 

 اطمأن قلب عقبة إلي أن فتح البالد الواقعة في طريقه حتى طنجة أصبح ميسورا  

  ما الذى طلبه عقبة من الجيش اإلسالمي ؟ س:

 ج:  يأخذ قسطا من الراحة قبل أن يستأنف السير إلى طنجة 

  ماذا كانت تعنى الراحة بالنسبة لعقبة ؟ س:

 ج:  أداء الصالة شكرا هلل على ما منحه من نعمة النصر. 

  إلي أين سيتجه عقبة وجيشه بعد انتصاره في أدنة ؟ س:

 ج:  سيستأنف عقبة وجيشه السير إلي طنجة 



 

 

 

كانت هاتان المعركتان تمهيدا لمعركة كبرى يتقرر بها مصير الحرب في هذه المنطقة.. إن "  -

الزاب على بعد أميال من جيش عقبة, وإن سكان أدنة وهي عاصمة الزاب قد علموا بزحف 

 " عقبة..

 ما هما المدينتان المقصودتان في الفقرة؟ وما مصيرهما؟ )أ(

 كيف استعد سكان أدنة لقتال عقبة؟ )ب(

 كيف نظر كل من عقبة وسكان أدنة لهذه المعركة؟ )ج(

قال عقبة للجيش المتأهب للقاء الروم والبربر عند مدينة أدنة: لقد نصر هللا المسلمين "  -

وهزم المشركين رغم أنهم كانوا يفوقون المسلمين عددا  ببدر وكانوا قلة في العدد والعتاد..

وعدة, كما أن هللا نصر المسلمين في معركة اليرموك وكان جيش المسلمين ضئيال إذا قورن 

 " بجيش األعداء, فاصبروا وصابروا وال ترهبكم كثرة أعدائكم..

 بم ذكر عقبة جنوده في خطبته؟ وما الذي طلبه منهم؟ )أ(

 مات عقبة على الجيش اإلسالمي؟ وكيف بدأت المعركة؟ وكيف انتهت؟ما أثر كل )ب( 

 

 

  إلي أين انطلق المجاهدون ؟ وكيف كان حالهم ؟ وماذا وجدوا في طريقهم ؟ س:

ج:  بعد أن استراح المجاهدون يوما وبعض يوم  نادي فيهم عقبة بالرحيل فانطلقوا تجاه 

طنجة ، وكانت شعلة الحماسة قد بلغت أقصاها في نفوسهم  ، وقبل أب يبلغوا طنجة وجدوا 

 في طريقهم مدينة تيهرت . 

  ما اسم المدينة التى مر عليها عقبة ؟ س:

 الحصينة فى عهد الروم .مدينة تيهرت إحدى المدن ج:    

ماذا فعل أهل تيهرت إزاء الغزو العربي ؟ لماذا رفض أهل هذه المدينة الخروج لقتال  س:

  المسلمين ؟

ج:  خشي أهلها أن يخرجوا لقتال المسلمين فيلقوا نفس المصير الذي القاه أهل المدن األخرى 

تهم ويحاربوا المسلمين من وراء وكانوا أشد منهم قوة وبأسا ؛ لذلك قرروا أن يعتصموا بمدين

 األسوار 

  وصل عقبة إلى مدينة تيهرت .. فكيف وجدها ؟ وماذا فعل عقبة ؟ س:



 

 

ج:  وجدها مغلقة األبواب  و سمع صوت الجنود من خلف األسوار يحذرون أنفسهم من حرب 

المسلمين فحاصرهم بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى إعالن التسليم و دفع ما يطلبه 

 مسلمون من ضريبة الدفاع  ال

 لماذا خشي أهل تيهرت أن يخرجوا لقتال المسلمين وماذا فعلوا؟ س:

ج:  خشي أهلها أن يلقوا نفس المصير الذى القاه أهل المدن األخرى فقرروا االعتصام 

 بمدينتهم و محاربة المسلمين من وراء األسوار.

 ى مالقاته؟كيف عرف عقبة أن الروم و البربر ال قدرة لهم عل س:

 ج:  سمع عقبة الجنود يحذرون أنفسهم من قتال المسلمين .

 ما الذى أدركه عقبة عندما سمع الجنود يحذرون أنفسهم من قتال المسلمين ؟ س:

 ج:  

 . أدرك عقبة أن الروم و البربر ال قدرة لهم بمالقاته في هذه المنطقة 

 .وأن هللا الذى أتم عليه نعمته بالنصر و قذف الرعب فى قلوب أعدائه 

  ماذا فعل عقبة بعد أن تسلم ضريبة الدفاع من ملك تيهرت ؟ س:

 "اللهم إنك تعلم أني أجاهد في سبيلك فأعني علي مواصلة الجهاد  "نظر إلي السماء وقال ج: 

 ثم أمر الجيش باالنطالق إلي طنجة  

 كان النتشار اإلسالم بين القبائل عن طريق الدعاة دوره في فتح طنجة . وضح س:

 كيف استقبل عقبة أهل البالد التى مر بها ؟ س: 

م فما علموا بتقدم عقبة إن كل البالد التي سيمر عليها عقبة كان أهلها قد دخلوا اإلسالج: 

  فإنهم :

   .خرجوا مهللين ومكبرين يحيون القائد العربي 

  .ويزودون جيشه بما شاء من الماء والطعام واألسلحة 

 . وتطوع عدد كبير من أهل هذه البالد   لالنضمام إلى جيش عقبة للجهاد في سبيل هللا 

 ما اسم ملك طنجة ؟ و لماذا أحسن استقبال عقبة و جيشه ؟ س:

يضمر شرا  ملك طنجة هو يُلياُن الغماري وقد أحسن استقبال عقبة وجيشه ، ألنه الج: 

 للمسلمين وال يناصبهم العداء

 أين استقبل ملك طنجة عقبة وعدد من ضباطه  ؟ وماذا قدم لهم ؟ س:

استضافهم فى قصره المطل على البحر وقدم لهم هدايا نفيسة وأعلن موافقته على كل ج: 

 مطالبهم 

 اإلسالم دين يدعو إلى السالم .. وضح ذلك من خالل أحداث هذا الفصل ؟ س:



 

 

عندما خرج ملك طنجة يُلياُن الغماري في جمع من رجاله للترحيب بالقائد العربي عقبة  ج:

وجيشه وافقه عقبة على السالم و لم يحاربه و قرأ عقبة فى نفسه قول هللا تعالى "وإن جنحوا 

 للسلم فاجنح لها و توكل على هللا" 

  ما الذي قاله عقبة لملك طنجة حينما التفت إليه ؟ س:

عن البالد الواقعة من برقة غلي طنجة أصبحت خاضعة لحكم اإلسالم ، وغن "  عقبة : قالج: 

 "تفكيري اآلن متجه إلي غزو األندلس وجعلها دولة واحدة مع المغرب 

 فيم فكر عقبة ؟ و بم نصحه الملك ملك طنجة ؟ س:

ألن قواتهم فكر عقبة فى غزو بالد األندلس و نصحه  ملك طنجة بعدم االشتباك مع القوط ج: 

تفوق  قوات عقبة آالف المرات كما طلب منه أن يوجه فتوحاته إلى  السوس األدنى والسوس 

 األقصى ألن سكانها من البربر وعقبة أصبح خبيرا بمحاربة البربر ويعلم كيف ينتصر عليهم . 

  هل كان ملك طنجة مخلصا في نصيحته لعقبة ؟ س:

نعم ألن قوات القوط تفوق قوات عقبة آالف المرات وعقبة أصبح خبيرا بمحاربة البربر ج: 

 ويعلم كيف ينتصر عليهم .  

 

بعد أن استراح المجاهدون يوما وبعض يوم نادى فيهم عقبة بالرحيل تجاه طنجة, وكانت " -

وجدوا في طريقهم شعلة الحماسة قد بلغت أقصى اتقادها في نفوسهم, ولكنهم قبل أن يصلوا 

 " مدينة....

 إلى أين اتجه المسلمون بعد االنتصار على أهل الزاب؟ وماذا وجدوا في طريقهم؟ )أ(

 ما موقف أهل تيهرت من جيش عقبة؟ وما الذي سمعه من جنودها؟ )ب( 

وكانت كل البالد التي سيمر بها قد دخل أهلها في دين اإلسالم, فما إن علموا بتقدم عقبة " -

 خرجوا مهللين مكبرين يحيون القائد العربي ويزودون جيشه بما شاء من الماء والطعامحتى 

". 

 كيف انتشر اإلسالم بدون قتال في الطريق لطنجة؟ )أ(

 كيف استقبل ملك طنجة عقبة؟ وعالم يدل ذللك؟          )ب(

 بم نصح ملك طنجة عقبة؟ ولماذا؟ )ج( 

 

 

 ما موقف عقبة من نصيحة ملك طنجة له بالنسبة لفتح األندلس ؟ س:



 

 

اقتنع عقبة بكالم ملك طنجة وأمر الجيش بالتوجه إلى السوس األدنى بدال من التفكير في ج: 

 فتح األندلس . 

 " سكت عقبة هنيهة بدا عليه خاللها أنه اقتنع بكالم يليان " -

    ما سبب سكوت عقبة ؟ س:

 كالم يليان .ج:  للتفكير فى 

     بم أمر جيشه ؟ س:

 ج:  بالتوجه إلى السوس األدنى .

  أين تقع مدينة َولِّيلَي ؟ وبم تسمي اليوم ؟ س:

   "قصر فرعون  "ج:  تقع في غرب مدينة فاس الشمالي وتسمي اليوم : 

  ماذا فعل عقبة عندما وصل غلي حدود هذه المدينة ؟ س:

 المدينة إلي اإلسالم .ج:  أرسل عقبة من يدعو أهل هذه 

 ما موقف أهل المدينة من عرض عقبة ؟ وعالم صمموا ؟ س:

ج:  رفضوا اإلسالم  وصمموا على قتال عقبة وجنوده ألنهم كانوا كثرة ال يتوقعون الهزيمة 

 أبدا .  

 علل : رفض أهل مدينة وليلى الدخول فى اإلسالم ؟ س:

 .ج:  لكثرة عددهم فلم يتوقعوا الهزيمة أبداً 

دلل علي ذلك من خالل ما  القلة المؤمنة تستطيع بقوة إيمانها أن تغلب الكثرة المشركة.. س:

 ؟" وليلي  "حدث ألهل مدينة 

حيث إن المسلمين مع قلة عددهم استطاعوا اقتحام المدينة واالستيالء عليها في بضع ج: 

 كانوا ال يتوقعون الهزيمة لكثرة عددهم .   "وليلي  "ساعات رغم أن أهل مدينة 

  كيف انتهت المعركة مع السوس األدنى ؟ س:

عندما وصل رسول عقبة حامال رفض البربر الدخول فى اإلسالم أمر عقبة باقتحام المدينة ج: 

و هجم عليها المسلمون واشتبكوا مع البربر في معركة استمرت بضع ساعات   فر بعدها 

 مزقة يتجرعون كأس الهزيمة و الهوان .البربر فلوال م

 ماذا فعل عقبة بعد هزيمته للسوس األدنى ؟  س:

 لماذا اتجه عقبة إلى السوس األقصى ؟ س:

كان من الطبيعي بعد أن هزم عقبة البربر في السوس األدنى هزيمة ساحقة وغنم منها ج: 

انتصاراته فى هذه المنطقة و يرفع غنائم عديدة أن يتوجه إلي السوس األقصى  ليكمل مسيرة 

 عليها راية اإلسالم .



 

 

 هل كان سير عقبة إلى السوس األقصى مفاجأة ألهله ؟ س:

ال ، ألنهم كانوا يعلمون تفاصيل ما حدث فى السوس األدنى فكان استعدادهم كبيرا سواء ج: 

 في العدد أوالعتاد  

 كيف استعد أهل السوس األقصى لمواجهة المسلمين ؟ س:

 ج:  

  . احتشدوا أمام أسوار المدينة 

  استعانوا بكل القبائل المجاورة لهم حتى وقعت أبصارهم علي الجيش اإلسالمي فتقدموا

 لقتاله  .

 هُزم أهل السوس األقصى هزيمة منكرة . وضح ذلك؟ س:

ج:  دارت معركة دامية بينهم و بين جيش المسلمين أذاقهم فيها عقبة و جيشه أسوأ هزيمة 

فى تاريخ حروبهم فأراد البربر أن يعتصموا بمدينتهم ويتجنبوا ضربات المسلمين  و لكن 

المسلمين كانوا أسرع منهم فقد ملئوا شوارع المدينة بخيولهم و استولوا على األموال و 

 أسروا الكثيرين.

 ما أهم النتائج التى ترتبت على انتصار المسلمين على السوس األدنى و األقصى  ؟ س:

 ج:  سقوط وسط المغرب األقصى و جنوبه فى يد المسلمين .

 ما الذى كان عقبة مغرماً به طوال حياته ؟ س:

  كان عقبة ذا إيمان صادق وعزيمة قوية ال يعرف الراحة . وضح س: 

ج:  حيث أنه بعد سقوط المغرب لم يبق أمامه إال الصحراء ولكنه كان مغرما بالغزو والفتح ال 

معركة حتى يدخل فى أخرى وال يكاد  يقهر أعداء هللا فى مكان حتى يبحث يكاد ينتهي من 

 عنهم فى آخر ويذيقهم مرارة القهر 

 فيم كان يفكر عقبة فى هذه اللحظة؟ ولم لم يكن لديه ما يبرر قعوده عن الغزو والفتح ؟ س:

على رأس جيش كبير يضم آالف   "ألنه  "كان يفكر فى فتوحات جديدة خاصة وهو ج: 

المجاهدين ممن وهبوا حياتهم لدعوة الحق وباعوا أنفسهم هلل فليس لديه ما يبرر قعوده عن 

 الغزو والفتح .

  كان عقبة قد أمضى فترة من حياته بعيدا عن الفتوحات . فلماذا ؟ س:

 ج:  ألنه في ذلك الوقت كان مستبعدا عن القيادة . 

 

بكالم يليان الغماري, وفعال أمر جيشه  سكت عقبة هنيهة, بدا عليه خاللها انه اقتنع" -

 ." بالتوجه إلى السوس األدنى



 

 

 لماذا سكت عقبة بعد نصيحة يليان الغماري؟ وماذا قرر؟ )أ(

 من هو يليان الغماري؟ )ب(

ولكن متى كانت الكثرة تغلب جيوش المسلمين؟ إن الجيوش التي هزمهما عقبة تزيد على "  -

عقبة بعد عودة رسوله حامال رفض البربر دخول اإلسالم  جيشه آالف المرات, ولهذا ما لبث

 ." أن أمر باقتحام المدينة

 ؟ وما موقفهم من دعوته؟" وليلى" كيف حاول عقبة أن يتجنب الحرب مع أهل )أ( 

 ماذا عل عقبة بعد أن عاد رسوله برفض البربر دخول اإلسالم؟ )ب(

 ؟" وليلى" ينة ما نتيجة المعركة التي دارت بين عقبة وأهل مد )ج(

 على أين اتجه عقبة بعد انتصاره على أهل السوس األدنى؟ وكيف كانت المعركة؟ )د(

لم يبق أمام عقبة إال الصحراء, ولكنه كان مغرما بالغزو والفتح ال يكاد ينتهي من معركة " -

حتى يدخل في معركة أرى وال يكاد يقهر أعداء اإلسالم في مكان حتى يبحث عنهم في مكان 

 ." آخر, ويذيقهم مرارة القهر

 ما الذي وجدوه عقبة بعد أن انتصر على أهل السوس؟ )أ( 

 كيف كان عقبه في بحثه عن األعداء؟ )ب(

 فيم كان يفكر عقبة أثناء سيره في الصحراء؟ )ج(

 

 

  فيم كان يفكر عقبة بعد غزو السوس األقصى ؟ وفيم كان يفكر أعداء هللا ؟  س:

ج: كان عقبة يفكر فى القيام بغزوات جديدة يعلى بها شأن اإلسالم وكان أعداء هللا يدبرون له 

 المكايد وعلى رأسهم كاهنة جبال أوراس. 

إن جيش المسلمين ال قبل لنا بمحارته وأنتم تعرفون أنه هزم جميع القبائل وأخضعها  " س:

ن قائل العبارة ؟ ولمن قالها ؟ وما م "لحكمه وليس أمامنا إال حيلة واحدة للقضاء عليهم 

  مناسبتها ؟

 كاهنة جبال أوراس قالتها ألوالدها الثالثة.  قائل العبارة :ج: 

 عندما كانوا يخططون للقضاء على عقبة وجيشه.  المناسبة : -

  وما الحيلة التى لجأت إليها الكاهنة للقضاء على عقبة وجيشه ؟ وهل تحققت ؟ س:

ج: الحيلة هى أنها أمرت أوالدها الثالثة بأن يذهبوا إلي الطرق التي سار فيها عقبة والجيش  

العربي في أثناء مسيرهم إلي طنجة  ويردموا جميع اآلبار حتى إذا عادوا من نفس هذه 



 

 

الطرق ال يجدوا ماء فيموت المسلمون عطشا دون أن يعلم عقبة أو أحد من رجاله بما دبرته 

    الكاهنة .

  لماذا لم تنجح هذه المكيدة ؟ س:

 ج: لم تنجح هذه الحيلة ألن عقبة والجيش اإلسالمي عاد  من طريق آخر .

  لماذا لجأت الكاهنة إلي هذه الحيلة ؟ س:

 ج: ألن ليس لديها قدرة علي محاربة عقبة حيث أنه هزم القبائل كلها وأخضعها لحكمه .

  كيف وجد عقبة البربر عندما وصل إلى مدينة طنجة ؟  وما الذى ظنه ؟ س:

 ج: وجد البربر فى حالة هدوء تام فظن أنهم مالوا لالستسالم ولم يعد فيهم من يحب الحرب .

  لماذا أذن عقبة لمعظم جيشه  بالعودة إلى مدينة القيروان ؟ س:

هدوء تام فظن أنهم مالوا لالستسالم ولم ج: ألنه عندما عاد إلي طنجة  وجد البربر فى حالة 

 يعد فيهم من يحب الحرب . 

  كم من المقاتلين أبقى عقبه معه ؟ وأين ذهب الباقون ؟ س:

 ج: أبقى معه ثالثمائة جندي وأمر الباقين بالرجوع إلى القيروان. 

  دلل على ثقة عقبة باستسالم البربر؟ س:

 قيروان و أبقى معه ثالثمائة جندي . ج: أذن لمعظم جيشه بالعودة إلى مدينة ال

  ما رأيك فيما فعله عقبة ؟ س:

ج: أرى أنه تصرف غير موفق انخدع بمظهر البربر وظن أنهم خلدوا إلي االستسالم  فقد كان 

 واجبا عليه أن يرجع بالجيش كله وال يفرقه حتى ال يطمع أعداؤه فيه .

 

وأنتم تعرفون انه هزم جميع القبائل وأخضعها إن جيش المسلمين ال قبل لنا بمحاربته.. " -

 ." لحكمه, وليس أمامنا غال حيلة واحدة للقضاء عليه

 من قائل هذه العبارة؟ ولكم؟ )أ( 

 ما الحيلة التي طلب القائل تنفيذها؟ )ب(

 هل حققت هذه المكيدة هدفها المنشود؟ وضح إجابتك؟ )ج(

 كيف رأى عقبة البربر؟ وما الذي ظنه ؟ وماذا فعل نتيجة لذلك؟ )د(

 

 

  كان هدوء البربر هو السكون الذي يسبق العاصفة . وضح س:



 

 

 ج:  حيث كان ذلك حيلة من الكاهنة حتى تجد فرصة لالنتقام من عقبة بن نافع .

  كيف سنحت الفرصة للكاهنة ؟ س:

 عندما علمت أن عقبة صرف جيشه وبقى فى عدد قليل من رجاله. ج: 

  بمن اتصلت الكاهنة ؟ ولماذا ؟ س:

 اتصلت بزعماء القبائل ليحشدوا جنودهم عند قلعة ) تهودة ( حيث اتجه عقبة  .ج: 

    أين احتشد البربر لمواجهة المسلمين ؟ س:

 حيث اتجه عقبة .  ج:   عند قلعة تهودة

  مم تعجب عقبة عندما رأى جنود البربر ؟ س:

ج:  تعجب أن كسيلة بن لمزم هو الذي يقودهم ويطلب من عقبة التسليم بينما كان أسيرا لدى 

 عقبة .

  بماذا فوجئ عقبة أثناء عودته إلى طنجة ؟ س:

 ج: 

   .فوجئ عقبة بآالف الجنود من البربر يسدون عليه مسالك وشعاب الجبال 

  من ذلك أنه رأى كسيلة بن لمزم يتقدم هذه الجيوش ويطلب من عقبة التسليم .بل وأكثر 

  ماذا تعرف عن كسيلة بن لمزم ؟ س:

أحد زعماء البربر الذين تظاهروا باإلسالم ثم أخذ يشكك البربر فى اإلسالم ليرتدوا عنه ج: 

ن ومر على فقبض عليه عقبة وسجنه ولكنه استطاع الهرب أثناء عودة الجيش إلى القيروا

 القبائل البربرية يدعوها لقتال عقبة وجنده واألخذ بالثأر من المسلمين .

  ما الذى تخيله كسيلة ؟ ولماذا ذهل ؟ س:

تخيل أن عقبة سيرفع راية التسليم ألنه أمام جيش يضم اآلالف من أبناء جبال أوراس ج: 

فيهم إنها الشهادة أيها  وذهل كسيلة عندما رأى عقبة يتقدم جنوده فى جرأة نادرة وينادي

 المؤمنون .

 هل كانت المعركة متكافئة  .. وضح ذلك مبيناً نتيجتها ؟ س:

كانت المعركة غير متكافئة لكثرة أعداد البربر ولكن عقبة اندفع بفرسه وسط جموع البربر ج: 

 يهلل ويكبر  ويضرب يمينا ويسارا ويتلقي الضربات في صبر وثبات  

 النتيجة استشهد عقبة وجنوده فى سبيل هللا ودفنوا جميعاً فى تهودة. -

 انتهت حياة األبطال نهاية مشرفة .. وضح ذلك ؟ س:



 

 

عندما أحدق البربر بالمسلمين رفضوا االستسالم واقتحموا صفوف األعداء مهللين ج: 

ً ويساراً ويتلقون ضربات األعداء فى جلد وصبر فاست شهدوا جميعاً ومكبرين يضربون يمينا

 وخضبت دماؤهم الزكية أرض تهودة التي مازالت معلما من معالم التاريخ .

 

كان هدوء البربر هو السكون الذي يسبق العاصفة, إذ سرعان ما علموا أن عقبة قد " -

صرف معظم جيشه وبقى معه عدد قليل من رجاله, ووجدت الكاهنة أن الفرصة قد سنحت 

 ." العربي أخذا بثأر البربرلالنقضاض على القائد 

 من هي الكاهنة؟ وما الفرصة التي سنحت لها؟ )أ(

 ما المفاجأة التي ظهرت أمام عقبة؟ وما أكثر شيء تعجب له؟ )ب(

 من هو كسبلة بن لمزم؟ وكيف هرب من الجيش؟      )ج(

 ما الذي تخيله كسيلة؟ وهل تحقق ما تخيله؟ )د( 

 

 

 

 

  صاحب كسرى عندما رأى سيدنا عمر رضي هللا عنه ؟ما الذي راع )أدهش( س: 

 أنه كان نائما بال حراسة  مع أنه الحاكم والراعي ج: 

 أين كان سيدنا عمر يجلس عندما رآه صاحب كسرى ؟س: 

 كان نائم على األرض تحت الشجرة .ج: 

  وازن بين سيدنا عمر وبين كسرى كما فهمت من اآلبياتس: 

 ولذلك ينام بال حراسة أو خوفسيدنا عمر حاكم عادل ج: 

 أما ملوك كسرى فإنهم ال يعدلون كما يعدل سيدنا عمر ولذلك يحميهم عدد كبير من الجند.  -

 

 فيه الجــاللــة فـي أســمى معانيها رآه مـســــتغرقا في نومـــــه فـرأى        

 العهد يبليهاببردة كـــاد طـول          فوق الثرى تحـت ظل الدوح مشتمال  

 مـن األكـــاســــر والدنيا بأيديها فهـان في عينيه ما كــان يكـبره        

 . " األكاسرة "ومفرد   ", الجاللة"  وما مضاد  " مستغرقا" ما مرادف  )أ( 



 

 

 كيف رأي رسول كسرى عمر بن الخطاب؟ وما أثر ذلك عليه؟ )ب(

 ما الجمال في قول الشاعر: )ج(

  فهان في عينيه ما كان يكبره 

  مستغرقا في نومه 

  كاد طول العهد يبليها 

 رأى فيه الجاللة  

 فنمت نوم قـرير العـــين هانيها  أمنـــت لما أقمــت العـــدل بينــهم        

 جــــــزاك ربــك خــيرا عـن محبيها يا رافعـا راية الشـورى وحــارسـها   

 رغــم الخـالف ورأي الفرد يشقيها رأي الجـماعــة ال تشــقــى البالد به        

 ." يشقيها"  ومرادف  " الجماعة "وجمع " أمنت "هات مضاد )أ(

 ما أثر عدل عمر عليه؟ وماذا قال رسول كسرى عنه؟ )ب(

 ما الجمال في قول الشاعر )ج(

   فنمت قرير العين هانيها 

  رأي الجماعة ال تشقى البالد به 

 جزاك ربك خيرا عن محبيها  

 

 

 

 ؟ وما أثرها على الفقير والغني؟ : ما هي الصدقات س

 الصدقة هي ما يعطيه الغني للفقير للتقرب إلى هللا تعالى, وأثرها ..ج: 

 تجعله محب للغني وتمنعه من التسول وذل السؤال. على الفقير -

 تطهر ماله وتجعل هللا يبارك له فيه ويحبب فيه الناس. على الغني -

 ؟ واذكر بعض صورها؟ : ما المقصود بالكلمة الطيبة س

 الكلمة الطيبة هي كل كلمة يقولها اإلنسان فيها خير.ج: 

األمر بالمعروف والنهي على المنكر وشكر الناس على ما يفعلونه لنا, وقول  ومن صورها -

 والدعاء للناس بالخير.... وغير ذلك الكثير.  الصدق ورد السالم 

 : تعددت أنواع الصدقات في الحديث بين بدينة وقولية. بين كل نوع من خالل الحديث؟ س



 

 

 ج: 

 :مساعدة اإلنسان ليركب دابته, ومساعدته لحمل متاعه عليها.    الصدقات البدنية مثل 

 :الطيبة.العدل بين الناس, والكلمة  الصدقات القولية مثل 

 :المشي إلى المسجد وإماطة األذى والضرر عن الطريق.  الصدقات الفعلية مثل 

 : ألي شيء يدعو الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحديث؟ س

يدعو الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحديث إلى التعاون والبر بين الناس, وذلك عن ج: 

 يتحقق للمجتمع الحب والسالم والتنمية. طريق المعاملة الحسنة في القول والفعل, حتى

 : كيف يمكن أن نقضى ما علينا من صدقات بدون فعل كل هذه األمور؟ س

يمكن للمسلم أن يقضى ما عليه من صدقات دفعة واحدة عن طريق صالة الضحى التي ج: 

 تعطي اإلنسان ثالثمائة وستين صدقة هي عدد الصدقات الواجب أن يخرجها اإلنسان كل يوم.

 

 عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: -

" كل سالمى من الناس صدقة . كل يوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين اثنين صدقة وتعين 

الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل 

 خطوة تمشيها الى الصالة صدقة وتميط االذى عن الطريق صدقة"      

 :ضع اإلجابة الصحيحة مكان النقط  )أ(

 ............. معنى سالمى..........................................................                      ..........  

 .................   الصدقة هى......................................................... ....... 

 ............ جمع دابة...........................................................                      ............... 

 ..............  مضاد تميط......................................................... ............ 

العمل الطيب مهما صغر يعود على صاحبه بالنفع ، اشرح ذلك فى ضوء فهمك للحديث  )ب(

 الشريف ؟ 

 ما وجه الشبه بين الكلمة الطيبة ، و الصدقة ؟  )ج(

 ما اثر الكلمة الطيبة فى حياة الفرد و المجتمع ؟  )د(

 و ضح الجمال فى   (هـ )

  كل سالمى من الناس عليه صدقة  

  كل يوم تطلع فيه الشمس  

  فتحمله عليها ، أو ترفع له عليها متاعه   

  الكلمة الطيبة صدقة  



 

 

  تميط األذى عن الطريق   

 عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: -

ُل بَْيَن اثْنَْينِّ َصَدقَةٌ، وَ  ْن النَّاسِّ َعلَْيهِّ َصَدقَةٌ كُلَّ يَْوٍم تَْطلُُع فِّيهِّ الشَّْمُس؛ تَْعدِّ يُن " كُلُّ ساَُلَمى مِّ تُعِّ

لُهُ َعلَْيَها أَْو تَْرفَُع لَهُ َعلَْيَها َمتَاَعهُ َصَدقَةٌ، َواْلَكلَِّمةُ الطَّيِّّبَةُ  ُجَل فِّي َدابَّتِّهِّ فَتَْحمِّ  َصَدقَةٌ، َوبِّكُّلِّ الرَّ

يقِّ َصَدقَةٌ "  يطُ اأْلَذَى َعنِّ الطَّرِّ اَلةِّ َصَدقَةٌ، َوتُمِّ يَها إلَى الصَّ  ُخْطَوٍة تَْمشِّ

 ( ترفع  -تعدل  -)تطلع  ومضاد(  دابة  -تعين  -سالمي ) هات مرادف  )أ(

 بين الرسول أن أبواب الصدقات كثيرة وال حصر لها, اذكر بعض هذه األبواب. )ب(

 ما الجمال في قول المصطفى صلى هللا عليه وسلم : )ج(

  الكلمة الطيبة صدقة 

 كل سالمي من الناس عليه صدقة 

 تعدل بين اثنين صدقة  

 ما المقصود بالصدقة؟ وما أثرها على الفقير والغني؟ )د(

 ما المقصود بالكلمة الطيبة؟ واذكر بعض صورها ؟ )هـ ( 

 تعددت أنواع الصدقات في الحديث بين بدينة وقولية. بين كل نوع من خالل الحديث )و(

 

 

 

 بأهلها و بالغنى مغمـــورة     يقال : كانت قرية معمورة 

 و غلب الحزن و سال الدمع         فنضب النبع و مات الزرع

 .   " الدمع" وجمع  "معمورة  "هات مرادف س: 

 كما وصفه الشاعر؟كيف كان حال القرية س: 

 بين الجمال في البيت الثاني.س: 

 األمر سهل وهو فى اإلمكان فقالت الشيوخ للشبـــــاب         

 ومنه نروى زرعنا على قدر   نقيم سدا فبه نحفظ المطر   

 "الشبان " ما مفرد " نحفظ" وما مضاد  " سهل" ما مرادف س: 

 ما رأي الشيوخ في حل مشكلة القرية؟ س: 

 ما الجمال في قول الشاعرس: 

  األمر سهل وفي اإلمكان 



 

 

 نروى الزرع على قدر   

 و نهضوا لشغلهم سريعا فاستحسنوا مقالهم جميعا      

 و غــرد الشالل فوق السد فأينعـت حقـولهــم بالـكـد      

 . في  " الكد" ومضاد  " مقالهم" ضع مرادف س: 

 الشيوخ؟ وعالم يدل ذلك؟ما موقف الشبان من رأي س: 

 :ما الجمال فيس: 

   فاستحسنوا مقالهم 

   غرد الشالل 

 

 

 

 و حــــالوة إن صـــار غـيـــرك عـلـقــما  كن بلسما إن صـار دهـرك  أرقـما         

 أى الجـــزاء الغــيث يبغــى إن همـــى أحـسـن و إن لم تـجـز حتى بالثنا            

 استخرج من األبيات : س: 

  الغيوث"  ومفرد " مرارة" ومضاد  " حية خبيثة" معنى ". 

 ما الجمال في قول الشاعر: س: 

  كن بلسما 

أي الجزاء الغيث يبغي إن همى . 

 بم أمر الشاعر اإلنسان ولماذا؟س: 

 المتـرنـــمــامن ذا يكـــافــئ زهــــرة فـواحــة               أو مــن يثـــيب البـلبـل 

 بهــــما تجـــد هــذين منهـما أكـــرم  عد الكرام المحسنين و قسهــم          

 إنــــى وجـــــدت الحــــب علــــــــما قيما يا صاح خذ علم المحبة عنهـــــما          

 .  " صاح"  وجمع  " الحب" ومضاد  " المترنم" ضع مرادف س: 

 ما الجمال في قول الشاعر: س: 

   خذ علم المحبة عنهما 

  من يثيب البلبل المترنم  

  عد الكرام المحسنين 

  يا صاح  



 

 

 كيف كان البلبل والزهرة قدوة حسنة لإلنسان؟س: 

 

 

 لماذا اختص هللا تعالى المؤمنين بالنداء؟س: 

خص هللا تعالى المؤمنين بالنداء تشريفا لهم ألنهم أكثر الناس تنفيذا ألوامر هللا وأكثرهم ج: 

 ابتعادا عما نهى عنه. 

 لماذا حذر هللا المؤمنين من السخرية من الناس ؟س: 

ألن الذي نسخر منه قد يكون عند هللا تعالى أفضل منا, كما أن السخرية تزرع العداوة ج: 

 منين وتؤدي إلى فرقتهم وضعفهم.والبغضاء بين المؤ

ثم خص هللا تعالى النساء بالتحذير ألنهن أكثر الناس وقوعا في هذا الخطأ لكثرة أحاديثهن  -

 فيما ينفع أو يضر.

 ال تلمزوا الناس . أيهما أجمل ولماذا ؟ -ال تلمزوا أنفسكم س: 

ر عيب اآلخرين يذكر ال تلمزوا أنفسكم ؛ ألن المؤمنين كالنفس الواحدة, وألن من يذكج: 

 الناس عيبه كما يذكر عيوبهم. 

 ما مقياس التفاضل في اإلسالم ؟س: 

مقياس التفاضل بني الناس في اإلسالم هو التقوى والعمل الصالح فقط, فاإلسالم ال ينظر ج: 

 للناس بمالبسهم أو أشكالهم أو ألوانهم أو مالهم ولكن ينظر إليهم بأفعالهم وأخالقهم.

 ؟ "أولئك هم الظالمون  "تمت اآلية بـ لماذا خس: 

 لتحذير المخطئين من عدم التوبة وفتح لباب التوبة أمامهم ج: 

 

ْنُهْم َوال نَِّساٌء قال تعالي "  ْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَكُونُوا َخْيًرا مِّ يَن آَمنُوا ال يَْسَخْر قَوٌم مِّ يَا أَيَُّها الَّذِّ

ْن نَِّساٍء َعَسى أَْن يَكُنَّ  ُزوا أَْنفَُسكُْم َوال تَنَابَُزوا بِّاألْلقَابِّ بِّئَْس االْسُم اْلفُسُوُق مِّ ْنُهنَّ َوال تَْلمِّ َخْيًرا مِّ

 " بَْعَد اإليَمانِّ َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولَئَِّك هُُم الظَّالُِّمونَ 

 .  "  آمنوا"  ومضاد   " يسخر" هات مرادف  )أ(

 نهى هللا عباده الصالحين عن كثير من األفعال الخاطئة. فما هي هذه األفعال. )ب(

 : ما الجمال في قول الشاعر )ج(

  وال تنابزوا باأللقاب –يا أيها الذين آمنوا 

 ومن لم يتب فأولك هم الظالمون 



 

 

  وال نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن 

 بئس االسم الفسوق بعد اإليمان  

َن الظَّّنِّ إِّنَّ بَْعَض الظَّّنِّ إِّثٌْم َوال تََجسَُّسوا َوال قال تعالي"  يَن آَمنُوا اْجتَنِّبُوا َكثِّيًرا مِّ يَا أَيَُّها الَّذِّ

ْهتُُموهُ  يهِّ َمْيتًا فََكرِّ بُّ أََحُدكُْم أَْن يَأْكَُل لَْحَم أَخِّ رحيم واتقوا هللا إن هللا تواب  يَْغتَْب بَْعُضكُْم بَْعًضا أَيُحِّ

ْنَد ( يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى 12) َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوبًا َوقَبَائَِّل لِّتَعَاَرفُوا إِّنَّ أَْكَرَمكُْم عِّ

َ َعلِّيٌم َخبِّيرٌ  ِّ أَتْقَاكُْم إِّنَّ َّللاَّ  " َّللاَّ

 " أكرمكم"  وما مضاد  " أنثى"  وما جمع  " الظن" ما مرادف  )أ( 

 كيف نفر اإلسالم من الغيبة؟ وما مقياس التفاضل في اإلسالم )ب( 

 :ما الجمال في قول اله تعالى )ج(

 إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا 

 اجتبوا كثيراً من الظن  

 

 

 هداه بنور اليسر فى ظلمة العسر  إذا أراد الـلــــه خــيــراً بـعـــــبـده

 لدودا وال تدفع يد الـلين بالقسر إذا شئت أن تحيا سعيداً فال تكن          

 .)ظلمة(وما جمع  ,)لدود(ما مرادف  )أ( 

 انثر األبيات بأسلوبك. )ب(

 نور اليسر(–)وال تدفع يد اللين بالقسر ما الجمال ف يقول الشاعر:  )ج(

 شهما يُبُر علــى المـثـرىلقيت به   وال تحــتــقــر ذا فــاقـــه فـــلربمـا 

 ورب غــنــى ال يريش وال يبــــــرى         فـــرب فقـــير يمـــأل القـــلب حكمة 

 فإن الغنى فى الـذل شــر من الفقر            وال تعـترف بالذل فى طـلب الغنى   

 في جمل تامة. )شر(وجمع  )يريش(ومرادف )تحتقر( هات مضاد  )أ(

 مم حذ الشاعر اإلنسان؟ ولماذا؟ وبم نصحه؟ )ب(

 -رب غني ال يريش وال يبري  -) شهما يبري على المثري كما الجمال في قول الشاعر:  )ج(

 ال تعترف بالذل يمأل القلب حكمة(

 

 

 



 

 

 

 

 "تدريبات نحوية "

حينما يوجد , ولن يحدث ذلك إال الخيرمتجهاً إلى  اإلنسان من المبادئ التي تجعل إليمان) إن ا

 اإلخالص ولو تحقق هذا لكفى(

 أعرب ما تحته خط . -1 

استخرج)فعالً ينصب مفعولين واذكرهماأسلوب شرط وبين أجزاءه فعاًل مبنياً للمجهول  -2

 وعين نائب الفاعل 

......... قادة -....... بائعان مخلصان.        ب  -أكمل ما يأتي بالضمير المناسب : ا -3

 المستقبل .

غايته, ويحرص على عمال الخير, ويُعرف بين الناس بإخالصه  هللايجعل رضا  المؤمن " -

 لمن حوله؛ ولذلك فإنك متى تجالسه تسعد به" وحبه

 .أعرب ما تحته خط.

استخرج :أسلوب شرط وبين أجزاءه فعاًل مبنياً للمجه فعالً متعدياً لمفعولين واذكرهما خبراً 

 جملة.

 ". اجعل لفظة )كل( توكيداً معنوياً. " كل الطالب مجتهدون -ج

 هذا هو الطالب الذي حقق التفوق . اجعل العبارة للمثنى المذكر والجمع بنوعيه -د

المسابقة وقد فاز الالعب )أبو تريكة( بالجائزة وهى أحسن العب أفريقي وقد نتيجة ) أعلنت  -

رة القدم التي يحبها ويتقنها , في لعبة ك موهبتهوأظهر  المنشودجعلته سعيداً ألنه حقق  هدفه 

 فمن يتقن عمله يحقق هدفه(  

 أ( أعرب ما تحته خط :  

ب(استخرج : أسلوب شرط وبين أجزاءه. فعالً مبنياً للمجهول عين نائب الفاعل فعالً متعدياً 

 لمفعولين وحددهما فاعالً وأعربه.

 المذكر ولجمع المذكر.)هذا هو الالعب الذي فاز بالجائزة(. اجعل العبارة للمثنى  -3

اختيار األصدقاء ويحترم اآلخرين  يحسنأن يعيش سعيداً فيجب عليه أن  اإلنسان" إذا أراد 

 مهما كانت األسباب "  الذلوال يرضى 

 أ(أعرب ما تحته خط.



 

 

ب(استخرج من الفقرة: فعالً متعدياً وآخر الزماً ضميراً متصالً وبين ما يدل عليه. جملة فعلية 

 ها.وبين ركني

 ج(الصديقان مخلصان . ادخل على الجملة فعالً ناسخاً من أخوات ظن .

 د(صام المسلمون رمضان . ابن الفعل للمجهول.

 ه(تفعل الخير _ يرضى هللا عنك.    اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة . وغير ما يلزم

ي تبني أرضها وتعلى التي تتباهى بها ألنهم السواعد الت الحقيقية ) أبناء مصر هم ثروتها 

في المحافل  أبنائهافتجعلها الرائدة دائماً, نرى عملها يرفرف حين يذكر اسم أحد  شأنها,

 الدولية( 

 أ(أعرب ما تحته خط .

ب( استخرج من الفقرة:) فعالً متعدياً لمفعولين واذكرهما. فعالً مبنياً للمجهول . فعاًل معتل 

 األخر. فعالً صحيحاً.(

 يحقق النجاح .اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة وغير مايلزم –مله يجتهد في ع -ج

( خذيني معك، الرذيلةقالت لها ) ( من الرذائل والزلل، وإذا ذهبت البطالةوقاية"إن العمل )

في توفير العمل لهم، وإن تعملوا  ( على سلوك أفرادهالحريصومن هنا يبرز واجب المجتمع )

 ."الشعوب العملترتق أوطانكم، لذا قدرت 

 . تحته خطأ( أعرب ما 

  : ب( استخرج من الفقرة السابقة ما يلي

ً   - .فعال مضارًعا مجزوًما وبين عالمة الجزم  - .فعال أجوف - مرفوعاً وبين  فعاًل مضارعا

 .السبب

  : ج( كون أسلوب شرط مما يأتي واضبط فعل الشرط وجوابه

 ."صريجنى ثمرة الن - يغزو معتمداً على هللا"

( ، والسالم المغالطةتعرف ) ( المؤمنة، التي الالقلوب"السالم مطلب حضاري، تسعى إليه )

وطالما انطلقت الدعوات من  .مطلب إنساني يثق به كل أخ وأخت ويدعو إليه كل ابن وبنت

وحفاظاً على الثروات. وإن المؤمنين  ( على األرواحإشفاقًااآلباء واألمهات تدعو بالسالم )

 .."البشرية (حلمبالسالم الحقيقي يحرصون عليه، فهو )

 . تحته خطأ( أعرب ما 

  : ب(استخرج من الفقرة السابقة ما يلي

ً   -3 .فعالً مزيداً   -2          .فعالً مثاالً   -1 ً  -4         .فعالً سالما خبراً  -5 .فعالً ناقصا

 .لناسخ وبين نوعه



 

 

 .ى اجعل فعل الشرط وجوابه مضارعين .النداءجـ( متى دعا الوطن أبناءه لبوا 

وسائل التفوق كثيرة. وتمنح  ( حيث تجدكبيراً "تعتز الطالبة المثالية بمدرستها اعتزازاً )

بالمدرسة يبذل أقصى جهده  ( من طالباتها جوائز قيمة، وكل من يعملالفائقاتالمدرسة )

( النجاحأسمى درجات ) نيل( على حريصةإرضاء لربه وضميره. فكوني أيتها الطالبة )

 ."والتفوق

 . تحته خطأ( أعرب ما 

  : ب( استخرج من القطعة السابقة ما يأتي

وآخر مزيًدا وبين أحرف  فعالً مجرًدا،  -3 .مثاالً وزْنهُ  فعالً  -2  .فعالً صحيًحا وبين نوعه  -1

 .الزيادة

  زم:ج( اجعل فعل الشرط وجوابه في الجملة اآلتية مضارعين وغير ما يل

 رضا والديه رضى هللا عنه من سعى في

مستقبلهم، فيغتنموا فرصة قل  ( من اإلرادة وعليهم أن يقدرواهائلة"الشباب يملكون ثروة )

مقبول من الشباب جحود ما تفعله  ( النجاح، وغيرمصدرأن يجود الزمان بمثلها، واإلرادة )

على ذلك، ومهما يغفْل الشباُب  مصر من أجل الوقوف بجانبهم، وما كانت مصر تنتظر أجًرا

 ."هذا الموقف تظهره األيام

 . تحته خطأ( أعرب ما 

  : ب( استخرج من العبارة السابقة ما يأتي

أسلوب  -4  فعالً أجوف -3 فعاًل سالًما وآخر مضعفً   -2 .فعالً ناسًخا وعين اسمه وخبره  -1

 .شرط

األفراد  ( تسم أذواقراقيًافمتى يكن )( التي تكشف عن ثقافة األمة. الوسيلةألدب هو ) "

 ( منهم بجمال الحياة وسحرها".كلوالشعوب ، حتى تترقى مداركهم، فيحس )

 . تحته خطأ( أعرب ما 

  : استخرج من القطعة ب(

 .أسلوب شرط، وحدد أجزاءه  -2 .فعالً صحيحاً واذكر نوعه وفعالً معتالً واذكر نوعه  -1

( والضار، وجعل النافعبين ) ( عقاًل يفرق بهاإلنسانكثيرة فأعطى )"وهب هللا عباده نعـًما  -

( من فضله، وقد أمرنا يزيدهم) الكون مسخًرا له، فيجب على الناس أن يشكروا هللا حتى

 ."بعبادته وحده الشريك له، فمن أطاعه نال رضاه

 . تحته خطأ( أعرب ما 



 

 

  : ب( استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي

 .فعالً معتالً وبين نوعه -3 .فعالً صحيًحا وبين نوعه -2 .جرداً وبين نوعهفعاًل م -1

 .صحيحة اجعل فعلي الشرط والجواب مضارعين واكتب الجملة   .ج( من أطاع هللا نال رضاه

وتسعى  ( المصرية  اهتماما كبيراً،الحكومة( مصر هم مستقبلها ولهذا تمنحهم )أطفال")

أكثر  فع قدرهم ويحفظ صحتهم. ومن يتفوق منهم يجد رعايةجاهدة كي تحقق لهم كل ما ير

 ( ".الدولةمن )

 . تحته خطأ( أعرب ما )

  : ب( استخرج من القطعة السابقة ما يأتي

  .فعالً صحيًحا سالًما وآخر معتالً ناقًصا -2     .أسلوب شرط وعين نوع األداة  -1

فى العالم  يحدثألنها قوانين بشرية ، وما  القصورالتى تشرعها األمم يعتريها  القوانين"إن 

 رغم ما يدعى " العصورمن أزمات اقتصادية يدل على أن شرع هللا هو األفضل  على مر 

 ]أ[ أعرب ما تحته خط 

فعالً مبنيًا للمجهول وبين  -3فعالً ناقًصا    -2فعالً مضعفًا    -1]ب[ استخرج من العبارة: 

 نائب الفاعل

 عن الحياة ازداد خبرة       ) اجعل فعل الشرط وجوابه مضارعين( ]ج[ من قرأ كثيًرا

 ]د[ .......... األرض ثابتة  ) ضع فعال يفيد الرجحان (

 متباينةالسترحنا ، ولكّن مقاييس الجمال  ثابتة" لو استطعنا أن نجعل للجمال مقاييس 

وطبائع البشر، ولكن الجمال الحقيقي يكمن فى جمال الروح وطهارة  أذواق؛الختالف 

 التفكير،و عفة اللسان ".

 )أ( أكمل مكان النقط 

 "ثابتة" منصوبة ألنها : ................................-1

 "متباينة"  مرفوعة ألنها :.............................-2

 ............................"أذواق" مجرورة ألنها : -3

 فعالً صحيًحا وآخر معتاًل  -2أسلوب شرط وحدد أجزاءه     -1]ب[ استخرج من العبارة : 

 ]ج[ "تساعد الدولة الطالب المحتاجين " ابن الجملة للمجهول وغير ما يلزم 

 ]د[ " يضع  الناس قوانين للجمال " ابن الجملة للمجهول

 ...... ) أكد ما تحته خط توكيًدا معنويًا ( والنفسالروح ]هـ[ يكمن فى جمال 

]و[ "الذي يستطيع أن يجعل للجمال مقاييس يستريح " )ضع من الشرطية مكان الذى وغير 

 ما يلزم(



 

 

اإلنسان أفسد هذا الجمال وجعله قبيًحا، وسببًا النتشار  شئ جميال ً ولكن كل هللا خلق "

ينظر إلى  فمن الضارة بالمبيدات النباتات أغرقتوالهواء حتى  األمراض حين لوث الماء

 "نفسه حق الطبيعة يعرف ما ارتكبه اإلنسان في

 أ ( تخير اإلجابة الصحيحة:

 تعرب ) توكيد ــــ مفعول به ـــ مضاف إليه( : كل-

 نعت ــــ نائب فاعل ــــ مضاف إليه( ) الضا رة : تعرب -

  ( ضاف إليهنائب فاعل ــــ م نفسه : تعرب ) نعت ــــ-

فعال ً مبنيا ً للمجهول،وبين  -2أسلوب شرط وبين أجزاءه.        -1:  ب( استخرج من الفقرة

 الفاعل نائب

 نوعه. فعل صحيح وبين -4فعال ً متعدياً لمفعولين واذكرهما.               -3

  ( ج ـــ علمت المهندسون ناجحون في مشروعاتهم . )صوب الخطأ

شرط مناسبة وغير ما  ترى الجمال واضحا ً. اربط بين الجملتين بأداة -كون د ـــ تنظر إلى ال

 . يلزم
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 أًٝلا اُوواءح أُزؼلكح

 ـ ٤ّٛب ْٗغغ ثؤفالم ًو٣ٔخ1
ٝأ٤ٔٛخ ٓٔبهٍخ اُو٣بٙخ كٕٝ رؼٖت ٙوٝهح ِٓؾخ كٖٔ ؽوي إٔ رَزٔزغ ثْٔبٛلح أُجبه٣بد ثؤٗٞاػٜب أُقزِلخ 

 ٌُٖٝ كٕٝ رؼٖت ؽز٠ رزوٍـ اُوٝػ اُو٣ب٤ٙخ اُؼب٤ُخ اُز٢ رؾون أُزؼخ ٝاُٖؾخ 

 أ ( ٛبد ٓواكف " ٓٔبهٍخ " ٓٚبك " رؼٖت " عٔغ " ؽن "   

 ة( ٓب أ٤ٔٛخ ٓٔبهٍخ اُو٣بٙخ ؟  

 ُٔبما ٣غت اًلثزؼبك ػٖ اُزؼٖت ؟  ط( 

 ٘ٞاٗب ٓ٘بٍجب ُِلووح ػك( ٙغ   

 ٛـ ( ثْ ٖٗؾذ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ؟  

ٝهل هلٓذ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ػلح ٖٗبئؼ رغ٘جب ُِٔقبٛو اُز٢ ر٘زظ ػٖ اُزؼٖت اٌُو١ٝ ؽ٤ش أصجزذ اُلهاٍبد اُطج٤خ إٔ 

 رو اُن١ ٣ٖبؽت أُجبه٣بد ٣ي٣ل ٖٓ إكواىاد ٛوٓٞٗبداُغٞ أُْؾٕٞ ثبُؾٔبً ٝاًلٛزٔبّ ٝاًلٗلؼبٍ ٝاُزٞ

 -أ ( رق٤و اإلعبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ اُوـ٤ٍٖٞ ك٤ٔب ٣ؤر٢ :

 الكثٌر (  –المملوء  –معنى " المشحون "        ) المتخاصم  -1
 الخاطرة (  –المخاطرة  –مفرد " المخاطر "          ) الخطر  -2
 اإلفالس (  –التبدٌد  –مضاد " االهتمام "          ) اإلهمال  -3

   ٓب ٌٓبٗخ اٌُوح ػ٘ل اُ٘بً ؟ب ( 
 ٓبما هلٓذ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ُٔٞاعٜخ فطو اُزؼٖت ؟ج ( 

 أمام العبارات التالٌة .× أو عالمة  √ضع عالمة د( 
 ممارسة الرٌاضة عالج للتعصب الكروي             )   ( -1
 التعصب الكروي ٌتفق مع األخالق الرٌاضٌة         )   ( -2

 العنف فً المجتمع..."و"... التعصب الكروي له خطورة شدٌدة، حٌث إنه ٌنشر حالة من الفوضى 

 ......................"الفوضى". :( مضاد2) .................( مرادف: "التعصب".1ات ما ٌلً: )ه
 ٌتم عالجها؟ كٌفوكروي اجتماعٌا؟ )ب( ما مخاطر التعصب ال

 حة العالمٌة بالنسبة للتعصب الكروي.ص)د( انكر ما أثبتته منظمة ال
 اضة.ٌ)د( بٌن أهمٌة ممارسة الر

وأهمٌة ممارسة الرٌاضة دون تعصب ضرورة ملحة فمن حقك أن تستمع بمشاهدة المبارٌات بأنواعها المختلفة 
 ولكن دون  تعصب حتى تترسخ الروح 

 هات من الفقرة  -أ
 كلمة بمعنى " مزاولة "       مضاد " تهتز"            -    

 ما مرادف " ملحة "  مضاد " تعصب "  ـ 
 ( ما مخاطر الهوس الكروي اجتماعٌا ؟ ب 

 ( ما فابدة الرٌاضة لإلنسان ؟ ج
 ( كٌف ٌتم عالج حالة الهوس الكروي ؟ د

 جتمع ؟( ما خطورة التعصب على الفرد والمهـ

"أثبتت الدراسات الطبٌة أن الجو المشحون بالحماسة، واالهتمام واالنفعال والتوتر الذي ٌصاحب المبارٌات ٌزٌد من 
 التوتر من الغدد الصماء إلً الدورة الدموٌة". إفرازات هرمونات

 )ا( هات ما ٌلً:
 ..........رد: "المبارٌات".ف( م3) ............( مضاد: "التوتر".2) ...............( مرادف: "المشحون".1)

 )ب( ما الذي أثبتته الدراسات الطبٌة كما فهمت من الفقرة السابقة؟
 علً مستوي السكر وضغط الدم عند االنسان. وضح ذلك. تأثٌر)د( للتعصب الكروي 

وقد قدمت منظمة الصحة العالمٌة عدة نصابح تجنبا للمخاطر التً تنتج عن التعصب الكروي حٌث أثبتت الدراسات 
الطبٌة أن الجو المشحون بالحماس واالهتمام واالنفعال والتوتر الذي ٌصاحب المبارٌات ٌزٌد من إفرازات 

 هرمونات التوتر 

 " جمع " جو " أ ( هات مضاد " المشحون " مفرد " إفرازات    
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 ب( ما ضرر االنفعال الزابد كما أوضحت الفقرة ؟   
 ج( ماذا تعرف عن منظمة الصحة العالمٌة ؟   
 د( بم تعرف الغدد المسبولة عن إفراز هرمون التوتر ؟ وأٌن تفرزه ؟  
 هـ ( ما أثر االنفعال الزابد على مستوى السكر فً الدم ؟ 

إلً حدوث عجز عصبً أو شلل نصفً خاصة لدى األفراد الذٌن ٌعانون من  كذلك ٌمكن أن ٌؤدي فً بعض الحاالت
 تارٌخ وراثً فً أمراض القلب والسكر

 أ ( هات مرادف " لدى " جمع " تارٌخ " مفرد " أمراض "  
 ب( وضح أضرار التوتر التً وردت فً الفقرة . 
 ج( من أكثر األفراد عرضة لإلصابة باألمراض ؟ 

 ى للتوتر لم ترد بالفقرة د( اذكر أضرار أخر
 هـ( متى تتحقق الروح الرٌاضٌة فً نفوس األفراد ؟

كما أن التعصب المروي له خطورة شدٌدة حٌث أنه ٌنشر حالة من الفوضى والعنف فً المجتمع كما أن بعض 
 المتعصبٌن لفرقهم ٌقضون أوقاتا طوٌلة فً متابعة مبارٌات كرة القدم

 أ (هات مضاد " الفوضى " جمع " حالة " مفرد " مبارٌات " 
 ب ( متى تؤدي مشاهدة المبارٌات إلى الفوضى ؟ 

 ج( ما األضرار التً وردت فً العبارة من التعصب لكرة القدم ؟ 
 د( ما العالج الذي اقترحه كاتب الموضوع ؟  

الفوضى والعنف فً المجتمع كما أن بعض كما أن التعصب المروي له خطورة شدٌدة حٌث أنه ٌنشر حالة من 
 المتعصبٌن لفرقهم ٌقضون أوقاتا طوٌلة فً متابعة مبارٌات كرة القدم

 أ ( هات مرادف " العنف " مفرد " المتعصبٌن " مضاد " الفوضى "   
 ب ( ما أخطار التعصب الكروي اقتصادٌا ؟  
 ج( ما المقصود بالتارٌخ الوراثً للمرٌض ؟  

 أمام العبارات التالٌة .× أو عالمة √  د( ضع عالمة
 ممارسة الرٌاضة عالج للتعصب الكروي             )   ( -1    
 التعصب الكروي ٌتفق مع األخالق الرٌاضٌة         )   ( -2    

 ٝػالط ٛنٙ اُؾبُخ ٣جلأ ٖٓ اُلػٞح ُٔٔبهٍخ اُو٣بٙخ ٝأثَطٜب ا٢ُْٔ كبُو٣بٙخ رْٜ٘ اُغَْ ٝاُؼوَ 

 أ( تخٌر الصواب :      
 مرض (  –شقاء  –ة وإصالح مرادف " عالج "        ) مداو -           

 الدواعً (  –الدعوات  –جمع " الدعوة "        ) الداعات  -            
  أولها (  –أعقدها  –مضاد " أبسطها "      ) أقلها  -            

 لكروي ؟ ب( كٌف ٌبدأ عالج ظاهرة التعصب ا   
 ج( ما مكانة كرة القدم عالمٌا ؟     
 ٓبما كؼِذ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ُٔٞاعٜخ فطو اُزؼٖت ؟د(      

 ـ ٗٞه ٝ اُغـواك٤ب2

كٌود أُؼِٔخ ك٢ ًالّ ٗٞه ٝرق٤ِذ اُٖٞٛ اُؼوث٢ اٌُج٤و ٣ؾزٖٚ ثؼٚٚ ٝثال ؽلٝك ث٤ٖ أهطبهٙ ٝرق٤ِذ اإلَٗبٕ 

 األهطبه اُؼوث٤خ.اُؼوث٢ ٝٛٞ ٣ز٘وَ ثؾو٣خ ث٤ٖ 

 أ(  ٛبد ٓواكف " ؽلٝك "  " ٣ؾزٖٚ " ٓٚبك " ؽو٣خ " " اٌُج٤و "  ٓلوك " ًالّ " عٔغ " اُٖٞٛ "   

 ة ( ٓبما ٣ؾلس ُٞ : إٔجؼ اُٖٞٛ اُؼوث٢ ثال ؽلٝك ؟

 ط( ُٔبما رؾلصذ أُلهٍخ ًِٜب ػٖ ٗٞه ؟

 ك(ٓب اٌُؤً اُز٢ كبىد ثٜب ٗٞه ؟ 

 أٓبّ اُؼجبهاد اُزب٤ُخ . × أٝ ػالٓخ √ ك( ٙغ ػالٓخ 

 ٣غٔغ اُٖٞٛ اُؼوث٢ ػبكاد ٝروب٤ُل ٝربه٣قب ُٝـخ ٝاؽلح              )    ( -1         

 ٗٞه ُْ روٍْ اُؾلٝك ألٜٗب ًل رغ٤ل هٍٜٔب                               )    ( -2         

 ٠ ؽن                                           )   (أكهًذ أُؼِٔخ إٔ ٗٞه ػِ -3         
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 3   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 ٝعٞك اُؾلٝك ٣غؼَ ٍُٜٞخ اُز٘وَ ث٤ٖ اُوطبه اُؼوث٤خ                  )    ( -4         

 ٝٛ٘ب أكهًذ أُؼِٔخ إٔ ٗٞه ُْ روٍْ ؽلٝكاا ث٤ٖ األهطبه اُؼوث٤خ ٤ٌُ ألٜٗب ُْ رٌٖ رؼوف ٤ًق رؤٍٜب

 أ(  رق٤و اإلعبثخ اُٖؾ٤ؾخ :              

 ًالٛٔب ٕؾ٤ؼ (  -آؽبك   –ٓلوك " ؽلٝك "      ) ؽل   -   

 ٤َٗذ (  –عِٜذ  –ٓٚبك " أكهًذ "     ) ػوكذ  -

 ة (ٓبما ًبٗذ األ٤٘ٓخ اُـب٤ُخ ُ٘ٞه  ؟  

 ث٤ٖ اُلٍٝ اُؼوث٤خ  ؟  –ا٥ٕ  –ط(٤ًق ٣٘زوَ اإلَٗبٕ اُؼوث٢ 

 زضجذ ُِٔؼِٔخ أٜٗب رؼوف إعبثخ اَُؤاٍ ؟ك( ٓبما كؼِذ ٗٞه ُ

" ٝٛ٘ب أكهًذ أُؼِٔخ إٔ ٗٞه ُْ روٍْ ؽلٝك' ث٤ٖ األهطبه اُوٗخ؛ ٤ٌُ ألٜٗب ُْ رٌٖ ٗؼوف ٤ًق رؤٍٜب، ٝ ٌُٖ 

 ألٜٗب رز٠٘ٔ إٔ ريٍٝ اُؾلٝك ث٤ٖ أعياء اُٖٞٛ اُؼوث٢، ٝ ٕجؼ اُلٍٝ اُؼوث٤خ أٓخ ػوث٤خ ٝاؽلح".

 )ا( ٛبد ك٢ عِٔز٤ٖ ٖٓ ػ٘لى: 

 ( عٔغ: "أٓخ".2( ٓواكف: "أكهًذ". )1)

 )ة( ٤ًق كَود ٓؼِٔخ اُغـواك٤ب ٓب ؽلس ُ٘ٞه؟ ٝٓبما اهزوؽذ؟

 )ط_( ٓب اُن١ رٔ٘زٚ ٗٞه ٖٓ فالٍ رٖوكٜب؟

"ٝاُؼغ٤ت إٔ ٗٞه هٍٔذ اُؾلٝك اُقبهع٤خ ُِٖٞٛ اُؼوث٢ ثٌَْ كه٤ن، ٌُٜ٘ب ُْ روٍْ اُؾلٝك اُلاف٤ِخ ث٤ٖ األهطبه 

 اُغـواك٤ب ٗٞه: َٛ ًبٗذ ٛ٘بى ظوٝف ٓ٘ؼزي ٖٓ اٍزنًبه كهًٝ اُغـواك٤ب؟". ٓؼِٔخ اُؼوث٤خ، صْ ٍؼذ

 )ا( رق٤و اًلعبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ:

 اُوطو(. -أُوطٞهح  -( ٓووك "األهطبه": )اُوطبه 1)

 ّٞاًَ(. -ٌْٓالد  -( عٔغ "ٌَّ": )أٌّبٍ 2)

 اُوو٣جخ(. -اُلاف٤ِخ  -( ٓٚبك "اُقبهع٤خ": )اُجؼ٤لح 3)

 ة( ٤ًق هٍٔذ ٗٞه فو٣طخ اُٖٞٛ اُؼوث٢؟)

 )ط.( ٓبما ٣ؾلس ُٞ أى٣ِذ اُؾلٝك ث٤ٖ األهطبه اُؼوث٤خ؟

ثال ؽلٝك ث٤ٖ أهطبهٙ، ٝرق٤ِذ اًلَٗبٕ اُؼوث٢ ٝٓٞ  كٌود ٓؼِٔخ اُغـواك٤ب ك٢ ًالّ ٗٞه، ٝرق٤ِذ اُٖٞٛ اُؼوث٢

 األهطبه اُؼوث٤خ". ٣٘زوَ ثؾو٣خ ث٤ٖ

 اُو٤ٍٖٞ ك٤ٔب ٣ؤر٢: )ا( افزو اًلعبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ

 هد(.ٞرٖ -ؽلكد  -واكف "رق٤ِذ": )ٗظود ( 1ٓ)

 (ضجذ٣ -٣َزضٔو  -( ٓٚبك "٣٘زوَ": )٣َزٔو 2) 

 )ة( ك٤ْ كٌود ٓؼِٔخ اُغـواك٤ب؟ ٝٓبما رق٤ِذ؟

 : أٓبّ اُؼجبهاد اُزب٤ُخ .× أٝ ػالٓخ √ ٙغ ػالٓخ ( -)ط

 ( ٓبكح اُغـواك٤ب. ) ( ؽِٖذ )ٗٞه( ػ٢ِ كهعخ ػب٤ُخ ك1٢)

 ( هٍٔذ ٗٞه ك٢ اًلٓزؾبٕ اُؾلٝك اُقبهع٤خ ُِٖٞٛ اُؼوث٢. ) (2)

"ٝٛ٘ب أكهًذ ٓؼِٔخ اُغـواك٤ب إٔ ٗٞه ُْ روٍْ ؽلٝك' ث٤ٖ األهطبه اُؼوث٤خ، ٤ٌُ ألٜٗب ُْ رٌٖ رؼوف ٤ًق 

 ريٍٝ اُؾلٝك ث٤ٖ عياء اُٖٞٛ اُؼوث٢". رؤٍٜب، ٌُٖٝ ألٜٗب رز٢٘ٔ إٔ

 اًلعبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ:)ا( رق٤و 

 فبكذ(. -عِٜذ  -( ٓٚبك "أكهًذ": )ٝكذ 1)

 اُوطو(. -اُوطبه  -( ٓووك "األهطبه": )اُوبٛوح 2)

 ُٔبما ُْ روٍْ ٗٞه ؽلٝك' ث٤ٖ األهطبه اُؼوث٤خ؟)ة ( 

 ( ٓب اُل٤َُ ػ٢ِ إٔ ٗٞه ر٤ِٔنح ٓغزٜلح؟٠)ط

 أٓبّ اُؼجبهاد اُزب٤ُخ .× أٝ ػالٓخ √ ٙغ ػالٓخ  )ك( 

 (  ٖ رلٞم ٗٞه ك٢ ٓبكح اُغـواك٤ب. )( رؾلصذ أُلهٍخ ًِٜب ػ1)

 (    ( هبٓذ ٗٞه ثوٍْ اُؾلٝك اُقبهع٤خ ُألهطبه اُؼوث٤خ كوٜ. )2)

٘ب أكهًذ ٓؼِٔخ اُغـواك٤ب إٔ ٗٞه ُْ روٍْ ؽلٝكا ث٤ٖ األهطبه اُؼوث٤خ، ٤ٌُ ألٜٗب ُْ رٌٖ رؼوف ٤ًق ٛ"ٝ

 اُؾلٝك ث٤ٖ أعياء اُٖٞٛ اُؼوث٢".ريٍٝ  رز٢٘ٔ إٔ ألٜٗبرؤٍٜب، ٌُٖٝ 

 )ا( رق٤و اُٖٞاة ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ ك٤ٔب ٢ِ٣:
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 4   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 ذ(.كفب -ػوكذ  -( ٓؼ٢٘ "أكهًذ": )عِٜذ 1)

 اُوطو(. -اُوبٛوح  -( ٓووك "األهطبه": )اُوطبه 2)

 )ة( ُٔبما ُْ روٍْ ٗٞه ؽلٝكا ث٤ٖ األهطبه اُؼوث٤خ؟

 )ك( ٓبما هبُذ ٓؼِٔخ اُغـواك٤ب ُ٘ٞه؟

 
أُؼِٔخ ك٢ ًالّ ٗٞه ٝرق٤ِذ اُٖٞٛ اُؼوث٢ اٌُج٤و ٣ؾزٖٚ ثؼٚٚ ٝثال ؽلٝك ث٤ٖ أهطبهٙ ٝرق٤ِذ اإلَٗبٕ كٌود 

 اُؼوث٢ ٝٛٞ ٣ز٘وَ ثؾو٣خ ث٤ٖ األهطبه اُؼوث٤خ.

 أ ( رق٤و أُ٘بٍت : 

 ًِٜب ٕٞاة (  –أُلهٍخ  –أُوث٤خ  –ٓواكف " أُؼِٔخ "                   ) األٍزبمح  -     

 اُوِن (  –اُؾت  –" ٣ؾزٖٚ ثؼٚٚ"  رؼج٤و ٣ٞؽ٢ ثـ : ) اُ٘لٞه  -     

 ة ( ٓبما هبُذ ٗٞه ُِٔؼِٔخ ؟ ٝػالّ ٣لٍ رل٤ٌو أُؼِٔخ ك٤ٔب هبُذ ؟ 

 ط(  رق٤َ إٔ اُلٍٝ اُؼوث٤خ هل ارؾلد ٕٝبهد كُٝخ ٝاؽلح . ٓب اُن١ ٣ؾلس ؟ 

 ك( " اُٖٞٛ ٣ؾزٖٚ ثؼٚٚ " ٓب اُغٔبٍ ك٢ اُؼجبهح ؟

ؼِٔخ اُغـواك٤ب إٔ ٗٞه ُْ روٍْ ؽلٝكا ث٤ٖ األهطبه اُؼوث٤خ، ٤ٌُ ألٜٗب ُْ رٌٖ ٤ًق رؤٍٜب، ٌُٖٝ " أكهًذ ٓ

 ث٤ٖ أعياء اُٖٞٛ اُؼوث٢ ". ألٜٗب رز٢٘ٔ إٔ ريٍٝ اُؾلٝك

 ( ٓٚبك: " ريٍٝ ".2( ٓؼ٢٘: "أكهًذ". )1)ا( ٓبد ك٢ عِٔز٤ٖ ٖٓ إْٗبئي: )

 ٜب ٓغ ٗٞه ؟)ة( ٓب اُن١ أكهًزٚ ٓؼِٔخ اُغـواك٤ب ثؼل ؽل٣ض

 )ط.( ٓب اَُؤاٍ اُٞؽ٤ل اُن١ عبء ك٢ آزؾبٕ اُغـواك٤ب ؟

 )ك( أًَٔ: هٍٔذ ٗٞه اُؾلٝك..........ُِٖٞٛ اُؼوث٢ ثٌَْ كه٤ن، ٌُٜ٘ب ُْ روٍْ اُؾلٝك..........ث٤ٖ األهطبه اُؼوث٤خ.

 ًل ٤ٚ٣غ َٓزوجِٜب .هبُذ  هثٔب ًبٗذ )ٗٞه(رؼب٢ٗ ٖٓ ٌِْٓخ ٓب ُٜنا ٣غت ػ٤ِ٘ب إٔ ٗٔل ُٜب ٣ل أَُبػلح ؽز٠ 

 أ( ٓٚبك " َٓزوجِٜب  " ٓواكف " رؼب٢ٗ " عٔغ "ٌِْٓخ  " ٙغ ًِٔخ ٝاؽلح ثلًل ٖٓ " ٗٔل ُٜب ٣ل أَُبػلح " 

 ة( ٖٓ هبئَ ٛنٙ اُؼجبهح ؟ ٝٓب ٓ٘بٍجزٜب ؟ 

 ط(   ُٔبما رٖٞهد أُؼِٔخ إٔ ٗٞه ًبٗذ رؼب٢ٗ ٖٓ ٌِْٓخ ؟

 ك(  ُْ ًبٗذ إعبثخ ٗٞه ػ٠ِ اَُؤاٍ ٤ّئب ػغ٤جب ؟    

 ٛـ(  ثْ ٍؤُذ أُؼِٔخ ٗٞه ٝثْ أعبثذ ٗٞه ؟

 ٝ( َٛ رزلن ٓغ ٗٞه ك٢ ػلّ هٍْ اُؾلٝك اُلاف٤ِخ ؟ ُٝٔبما ؟  

ٝٛ٘ب أكهًذ أُؼِٔخ إٔ ٗٞه ُْ روٍْ ؽلٝكاا ث٤ٖ األهطبه اُؼوث٤خ ٤ٌُ ألٜٗب ُْ رٌٖ رؼوف ٤ًق رؤٍٜب ٌُٖٝ 

 رز٠٘ٔ إٔ ريٍٝ اُؾلٝك ث٤ٖ أعياء اُٖٞٛ اُؼوث٢ألٜٗب 

 ٛبد ٓواكف " أكهًذ " ، ٓٚبك " ؽن " عٔغ " أٓخ "   -أ        

 ة (ٓبما أكهًذ أُؼِٔخ  ؟       

 عـ ( ٓب األ٤٘ٓخ اُـب٤ُخ اُز٢ ٣غت إٔ رزؾون  ؟      

 ك ( ٓبما هبُذ أُؼِٔخ ُـ ) ٗٞه ( ؟       

 أٓبّ اُؼجبهاد اُزب٤ُخ .× أٝ ػالٓخ √ ٙغ ػالٓخ  ٛـ (       
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 5   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 ٗٞه رؼب٢ٗ ٌْٓالد ك٢ ؽ٤برٜب                                        )    ( -1         

 ٗٞه أعبثذ ػٖ ٍؤاٍ اًلٓزؾبٕ ثٌَْ ٕؾ٤ؼ                         )    ( -2          

 )    (                  ٗٞه رز٠٘ٔ ىٝاٍ اُؾلٝك ث٤ٖ اُوطبه اُؼوث٤خ          -3          

 هٍٔذ ٗٞه فو٣طخ اُؼبُْ ثال ؽلٝك ث٤ٖ أهطبهٙ                       )    ( -4          
 ٓٞٙٞع ) ٖٓ هٖٔ اُووإٓ اٌُو٣ْ ( -2

" ٝثؼل ٤ٓٞ٣ٖ ٖٓ إثؾبه اَُل٤٘خ، رـ٤و اُغٞ كغؤح، ٛجذ ػبٕلخ ّل٣لح، عؼِذ أُٞط ٣وكغ اَُل٤٘خ ١ٜٞ٣ٝ ثٜب، ؽز٠ 

 اُـوم... ٝأعو٣ذ اُووػخ صالس ٓوام، ٝك٢ ًَ ٓو؛ ٣قوط أٍٚ، ٖٝٓ صْ أُوٞٙ ك٢ اُجؾو".أٌّٝذ ػ٠ِ 

 )أ( رق٤و اُٖٞاة ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ ك٤ٔب ٢ِ٣:

  اُغٞا٢ٗ(. -ًالٛٔب ٕٞاة  -األعٞاء  -( عٔغ "اُغٞ": )اُغٞاء 1)

 ٘ب(.ٖٛٝٓ  -ؤًلء ٖٛٝٓ  -ٓ٘ن  -( أُواك ثوُٞٚ "ٖٝٓ صْ": )ٖٝٓ ؽ٤ش 2)

 نٙ اُوو٣خ؟ٛ)ة( ٖٓ اُ٘ج٢ اُن١ هوه ٓـبكهح اُوو٣خ؟ ٝٓب اٍْ 

 )ط.( ُٔبما أعو٣ذ اُووػخ ث٤ٖ هاًج٢ اَُل٤٘خ؟

 ٠قالٓ ٖٓ ٌِْٓزٚ، ٝاُؼٞكح إ٢ُ ٛبػخ هللاِنا اُ٘ج٢ ألٍِٞة ٓؼ٤ٖ ُٛ)ك( كَُ ثل٤ِ٤ُٖ ػ٢ِ ارجبع 
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 6   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 

 

 

 

 

 

اُزٚؾ٤خ ثؤؽل ٓ٘ب ؛ ُٜٝنا ٍ٘غوٟ هوػخ ػ٠ِ أٍٔبء اُوًبة " ًلثل إٔ ٗقل٘ ٖٓ ؽُٔٞخ اَُل٤٘خ ، ًٝلثل ٖٓ 

،كٖٔ فوط أٍٚ ثؼل صالس ٓواد ، كَٞف ِٗو٤ٚ ك٠ اُجؾو . ٝأعو٣ذ اُووػخ صالس ٓواد ، ٝك٠ ًَ ٓوح ٣قوط اٍْ 

 اَُالّ ٖٝٓ صْ أُوٞٙ ك٠ اُجؾو "  ٣ٌٞٗ ػ٤ِٚ
 ـ ٓب ٓؼ٠٘ ٖٝٓ صْ ٝعٔغ هوػخ ٝٓلوك اُوًبة ؟                  

 ُٔبما ِٛت هبئل اَُل٤٘خ فل٘ اُؾُٔٞخ ؟ـ 

 اُووػخ اُز٠ أعو٣ذ ك٠ اَُل٤٘خ ؟  خٓب ٗز٤غـ 
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 7   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

اٌُو٣ْ كافَ ثطٖ  اُ٘ج٢اَُالّ ، ٝظَ  اٌُو٣ْ ػ٤ِٚ اُ٘ج٢عَ ـ إٔله أٓوٙ ُؾٞد ٙقْ إٔ ٣جزِغ  " ٌُٖ هللا ـ ػيٝ

 إ٤ُْٜ "  اُؾٞد أفن ٣َزـلو هثٚ ٣ٝطِت ػلٞٙ ألٗٚ روى هٞٓٚ ، ُْٝ ٣ٌَٔ إثالؽ هٍبُخ هللا

 ـ ٓب ٓواكف ٣َزـلو هثٚ ٝٓٚبك ػلٞٙ ٝعٔغ ؽٞد ؟ 

 ـ ٓبما كؼَ ٗج٠ هللا ٣ٌٞٗ أص٘بء ٝعٞكٙ ك٠ ثطٖ اُؾٞد ؟ ُٝٔبما ؟    

 اٌُو٣ْ كافَ ثطٖ اُؾٞد  ؟ اُ٘ج٢ـ ٓب اُلػبء اُنٟ هبُٚ 

 
اٌُو٣ْ ٣لػٞ اُ٘بً إ٠ُ ػجبكح هللا اُٞاؽل األؽل ، ٝاُ٘بً ًل ٣ط٤ؼٞٗٚ كِٔب أكهًٚ ا٤ُؤً ٖٓ ٛلا٣زْٜ  اُ٘ج٢" كجلأ 

 فوط ٖٓ اُوو٣خ ٝروًْٜ ٤ُٖٔوْٛ 

 ـ ٓبما كؼَ ٣ٌٞٗ ػ٤ِٚ اَُالّ ثؼل إٔ فوط ٖٓ اُوو٣خ؟          ـ ٓب ٓؼ٠٘ ا٤ُؤً ٝٓٚبك ٛلا٣زْٜ ٝعٔغ ٤ٖٓو ؟

 هٞٓٚ ؟ ٝٓب ٓٞهق اُ٘بً ٖٓ ٤ٍلٗب ٣ٌٞٗ ػ٤ِٚ اَُالّ ؟ اَُالّ ـ إًلّ ًبٕ ٣لػٞ ٣ٌٞٗ ػ٤ِٚ

 كُٝخ ............... ك٢اَُالّ إ٠ُ هو٣خ ................ ٝروغ ا٤ُّٞ  ـ أهٍَ ٤ٍلٗب ٣ٌٞٗ ػ٤ِٚ

" هبٍ رؼب٠ُ " ٝإٕ ٣ٌٞٗ ُٖٔ أُو٤ٍِٖ * إما أثن إ٠ُ اُلِي أُْؾٕٞ * كَبْٛ كٌبٕ ٖٓ أُلؽ٤ٖٚ * كبُزؤٚ 

٤ِْٓ * كًِٞل إٗٚ ًبٕ ٖٓ أَُجؾ٤ٖ * ُِجش ك٠ ثط٘ٚ إ٠ُ ٣ّٞ ٣جؼضٕٞ * ك٘جنٗبٙ ثبُؼواء ٝٛٞ ٍو٤ْ *  اُؾٞد ٝٛٞ

  ٝأٗجز٘ب ػ٤ِٚ ّغوح ٖٓ ٣وط٤ٖ * ٝأهٍِ٘بٙ إ٠ُ ٓبئخ أُق أٝ ٣ي٣لٕٝ * كؤٓ٘ٞا كٔزؼ٘بْٛ إ٠ُ ؽ٤ٖ " 

 ـ ٛبد ٓواكف أُلؽ٤ٖٚ ٝٓٚبك ٍو٤ْ ٝعٔغ ؽ٤ٖ .

 ثؼل ٗغبرٚ ؟ ٝٓب اُلهً اُنٟ رؼِٔٚ ؟  اَُالّ  ـ ٓبما كؼَ ٣ٌٞٗ ػ٤ِٚ

 ـ ٤ًق ًبٗذ ؽبٍ ٤ٍلٗب ٣ٌٞٗ ػ٘لٓب فوط ٖٓ اُؾٞد ؟ 

 ـ اُ٘جبد اُنٟ اٗجزٚ هللا ٤َُلٗب ٣ٌٞٗ ٛٞ ...................... ، ػلك أَٛ ٤ٟٗ٘ٞ ....................

هوػخ ػ٢ِ أٍٔبء اُوًبة، كٖٔ "ًلثل إٔ ٗقل٘ ٖٓ ؽُٔٞخ اَُل٤٘خ، ًٝلثل ٖٓ اُزٚؾ٤خ ثؤؽل ٓ٘ب، ُٜٝنا ٍ٘غو١ 

 ، كَٞف ِٗو٤ٚ ك٢ اُجؾو".دٓوا فوط أٍٚ ثؼل صالس

 ؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ:ٖ)أ( رق٤و اإلعبثخ اُ

 ٗي٣ل(. -ٌٗضو  -( ٓواكف "ٗقل٘": )ٗوَِ 1)

 اُوًٞة(. -اُواًت  -( ٓلوك "اُوًبة": )اُوًت 2)

 ( ٖٓ هبئَ اُؼجبهح اَُبثوخ؟ ُٖٝٔ هبُٜب؟1)ة( )

 ٝهؼذ اُووػخ ك٢ أُواد اُضالصخ؟ ٝٓبما ؽلس ُٚ؟ ( ٢ٛ 2ٖٓ)

 ( أٓبّ اُؼجبهح اُقطؤ:X( أٓبّ اُؼجبهح اُٖٞاة، ٝػالٓخ )V)ط( ٙغ ػالٓخ)

 ّل٣لح عؼِذ أُٞط ٣وكغ اَُل٤٘خ ١ٜٞ٣ٝ ثٜب. ) ( ػبٕلخجذ ٛ( 1)

  (  ٞ ٕل٤و. ) ٛٚ اَُالّ( ٝػ٤ٍ٤ِلٗب ٣ٍٞق ) دْٞ اُؾو( اُز2)

 هؽالد ربه٣ق٤خ
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 8   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل
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 9   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 

 

 

 



 9109في اللغة العربية الصف األول اإلعدادي ترم ثان  الشاهلةابن عاصن هراجعة 

 01   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 
 ٗٔ ) ؽنُّ ا٥فو (  -1صب٤ٗاب اُٖ٘ٞٓ األكث٤خ  

هبٍ هللا رؼب٠ُ :" ٣ب أ٣ٜب اُن٣ٖ آٓ٘ٞا اعز٘جٞا ًض٤وا ٖٓ اُظٖ إٕ ثؼ٘ اُظٖ أصْ ًٝل رغََٞا ًٝل ٣ـزت ثؼٌْٚ ثؼٚب 

 أ٣ؾت أؽلًْ إٔ ٣ؤًَ ُؾْ أف٤ٚ ٤ٓزب كٌوٛزٔٞٙ "  

 أ ـ افزو اإلعبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ :ـ 

 ـ ٓواكف " اعز٘جٞا ": ) اهزوثٞا ـ اثزؼلٝا ـ ارؾلٝا( 

 ـ عٔغ " أصْ" : ) آصبّ ـ ٓآصْ ـ آصٕٔٞ( 

 ة ـ ػْ ٜٗبٗب هللا رؼب٠ُ ك٠ ٛنٙ ا٣٥خ ؟ ٝٓب ه٤ٔخ اُؼَٔ ثٜب ؟ 

 عـ ـ ث٤ٖ اُغٔبٍ ك٠ هٍٞ هللا رؼب٠ُ :" أ٣ؾت أؽلًْ إٔ ٣ؤًَ ُؾْ أف٤ٚ ٤ٓزب" 

 ٠ ـ ٠ٜٗ ـ اٍزلٜبّ ( افزو اُٖٞاةك ـ " ًٝل رغََٞا " .. أٍِٞة ) ٗل
ْنُهْم َواَل نَِساءٌ  –قال هللا  ًرا مِّ ٌْ ُكوُنوا َخ ٌَ ن َقْوٍم َعَسٰى أَن  ْسَخْر َقْوٌم مِّ ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل  ٌُّ ا أَ ٌَ ُكنَّ  تعالً   "  ٌَ َساٍء َعَسٰى أَن  ن نِّ مِّ

ْنُهنَّ ۖ َواَل َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َواَل َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب ۖ بِ  ًرا مِّ ٌْ الُِموَن )َخ بَِك ُهُم الظَّ ُتْب َفأُوَلٰ ٌَ  (" 11ْبَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد اإْلٌَِماِن ۚ َوَمن لَّْم 
  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 

ْسَخْر " أسلوب )نهً  -1 ٌَ   اإلحسان (  –ٌمان اإل –مضاد : " ٌ اْلفُُسوُق " ) العصٌان  -2   استفهام (  –أمر  –" اَل 
   كالهما صواب (  –النساء  –" َقْوٌم " تعنً   جماعة من        ) الرجال  -3

   عباده عن التنابز باأللقاب ؟                                                       –تعالى  –) ب ( لماذا نهى هللا 
  ) ج ( "  َواَل َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم " أسلوب ....... غرضه ...... . ) أكمل (                                          

  ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً : Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ) د ( ضع عالمة ) 

 ٌؤثر الخصام بالسلب على المجتمع        )      (  -2                السخرٌة صفة مذمومة                )     (   -1
 التجسس ٌعرضك لكراهٌة الناس      )      (  -3

 
َ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ رؼب٢ُ  "  –هبٍ هللا  

قُوا هللاَّ ُكْم ۚ َواتَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ َفأَْصلُِحوا َب ا ( 1٠) إِنَّ ْسَخْر َقْوٌم ٌَ ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل  ٌُّ أَ
ْنُهمْ  ًرا مِّ ٌْ ُكوُنوا َخ ٌَ ن َقْوٍم َعَسٰى أَن   ........... "  مِّ

   ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
  أقارب (  –أعداء  –"  ) أصدقاء  إِْخَوةٌ مضاد : "  -2      استفهام (  –نهً  –" أسلوب   ) أمر  َفأَْصلُِحوا " -1
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 00   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

   كالهما صواب (  –النسب  –" تعنً أخوة       ) الدٌن  إِْخَوةٌ "  -3
  عباده عن السخرٌة ؟                                                             –تعالى  –) ب ( لماذا نهى هللا 

َها الَِّذٌَن آَمُنوا) ج ( "  ٌُّ ا أَ   ب ....... لـ ...... المؤمنٌن ) أكمل (                                       " أسلو ٌَ

  " ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ) د ( ضع عالمة ) 
 التقارب والتعارف بٌن الشعوب سبٌل السالم العالمً     )      (  -2السخرٌة صفة محمودة                )     (      -1
 الغٌبة أن تذكر أخاك بما ٌحب فً غٌبته     )      ( -3
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 09   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل
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 03   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل
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 04   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 

 

 
 ـ ٗٔ ) ٖٓ أػٔبٍ اُق٤و (2

: )ًَ ٍال٠ٓ ٖٓ اُ٘بً ػ٤ِٚ ٕلهخ، ًَ ٣ّٞ رطِغ ك٤ٚ أٌُْ رؼلٍ ث٤ٖ اص٤ٖ٘  هبٍ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

 ٕلهخ، ٝرؼ٤ٖ اُوعَ ك٢ كاثزٚ كزؾِٔٚ ػ٤ِٜب ...(

  ٓب ٓواكف )ٍال٠ٓ( ٝعٔغ )كاثخ( ٝٓٚبك )رؼلٍ(؟ -أ

 اّوػ اُلووح اُٞاهكح ٖٓ اُؾل٣ش ثؤٍِٞثي. -ة

 ٓب اُغٔبٍ ك٢)ًَ ٣ّٞ رزطِغ ك٤ٚ أٌُْ(؟ -ط

 ُؾل٣ش اُْو٣ق.أًَٔ ا -ك 

) ًَ ٍال٢ٓ ٖٓ اُ٘بً ػ٤ِٚ ٕلهخ ًَ  ـ :  ٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝـ ػٖ أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ هبٍ : هبٍ هٍٍٞ هللا 

ك٢ كاثزٚ كزؾِٔٚ ػ٤ِٜب أٝ روكغ ُٚ ػ٤ِٜب ٓزبػٚ   ٣ّٞ رطِغ ك٤ٚ أٌُْ رؼلٍ ث٤ٖ اص٤ٖ٘ ٕلهخ ، ٝرؼ٤ٖ اُوعَ

 .ٝأٌُِخ اُط٤جخ ٕلهخ



 9109في اللغة العربية الصف األول اإلعدادي ترم ثان  الشاهلةابن عاصن هراجعة 

 05   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 -اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ اُوـ٤ٍٖٞ ك٤ٔب ٣ؤر٢ : رق٤و اإلعبثخأ ( 

 (   رٖ٘ق  – رَؼل – زوى"         ) ر  رؼلٍ ٓواكف   " -1

 ( رَبػل  – رقنٍ – رٜوة"            )  رؼ٤ٖ"  ٓٚبك -2

 (  أٓزؼبد – أٓزؼخ – دٓٔزؼب"               )  ٓزبع"  عٔغ -3

 ب ( تنوعت الصدقات فً الحدٌث بٌن القولٌة والفعلٌة  . وضح ذلك .  

 ـ " الكلمة الطٌبة صدقة  " ما الجمال فً هذا التعبٌر .1جـ ( 
 ـ السعً إلى الصالة وإبعاد األذى عن الطرٌق من أعمال البر . 2

 ـ اكتب من الحدٌث ما ٌدل على هذا المعنى . 
 م العبارات اآلتٌة:أما أو عالمة  ) د ( ضع عالمة 

 تكرار كلمة صدقة فً الحدٌث  ٌؤكد أهمٌتها .                    )   ( -1
 األفعال المضارعة فً الحدٌث  تفٌد الثبوت والتحقق             )   ( -2

) ًَ ٍال٢ٓ ٖٓ اُ٘بً ػ٤ِٚ ٕلهخ ًَ     ػٖ أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ هبٍ : هبٍ هٍٍٞ هللا ٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

ٕلهخ ، ٝرؼ٤ٖ اُوعَ ك٢ كاثزٚ كزؾِٔٚ ػ٤ِٜب أٝ روكغ ُٚ ػ٤ِٜب ٓزبػٚ     ٣ّٞ رطِغ ك٤ٚ أٌُْ رؼلٍ ث٤ٖ اص٤ٖ٘

 ٕلهٚ

 .........عٔغ"ٓزبع" -ٓوبثَ"رؼلٍ".......... -ٛبد ٓواكف" ٍال٢ٓ".......... -أ    

 اصو اُؼَٔ ثٚ ػ٢ِ اُلوك ٝأُغزٔغ؟إًلّ ٣لػٞٗب اُؾل٣ش اُْو٣ق؟ ٝٓب -ة  

 ٝٙؼ اُغٔبٍ ك٢ اُزؼج٤واد ا٥ر٤خ:  -عـ

 ..........................................*) ًَ ٍال٢ٓ ٖٓ اُ٘بً ػ٤ِٚ ٕلهخ( : رؼج٤و 

  ..........................................................**)ًَ ٣ّٞ رطِغ ك٤ٚ أٌُْ( : رؼج٤و 

  ............................................ث٤ٖ اص٤ٖ٘ ٕلهخ( رؼج٤و* )رؼلٍ 

 .........................................................................................*) رؼ٤ٖ اُوعَ ػ٢ِ كاثزٚ( رؼج٤و

 ...........................) رؾَٔ ، روكغ ( اٍزقلاّ أُٚبهع ٣ل٤ل 

ٝأٌُِخ اُط٤جخ ٕلهخ ، ٝثٌَ فطٞح ر٤ْٜٔب إ٢ُ اُٖالح ٕلهخ ، ) .............    هٍٍٞ هللا ٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هبٍ 

 .........(  ٝر٤ٜٔ األمٟ ػٖ اُطو٣ن ٕلهخ

 "..........ٕلهخ "............. عٔغ"اُط٤جخ ٛبد ٓواكف "ر٤ٜٔ"............ٓوبثَ" -أ   

 ٖٓ اُؾل٣ش؟  ٓب أٗٞاع اُٖلهبد ًٔب كٜٔذ -ة

..................................................................................................... 

 ٝٙؼ اُغٔبٍ ك٢ اُزؼج٤واد ا٥ر٤خ:  -عـ

 ............................ ر٤ٌ٘و" ٕلهخ" ٣ل٤ل.............**)أٌُِخ اُط٤جخ ٕلهخ (: 

 ......................................................*) ٝثٌَ فطٞح ر٤ْٜٔب إ٢ُ اُٖالح ٕلهخ( 

 ...............................................................................**)ر٤ٜٔ األمٟ ػٖ اُطو٣ن(: 

 ـ نص ) تواضع سٌدنا عمر (3
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 06   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 
 ٖٓ األًـــبٍـــو ٝاُل٤ٗب ثؤ٣ل٣ٜب ٣ٌـــجوٙكٜبٕ ك٢ ػ٤٘٤ٚ ٓب ًــبٕ 

 ك٘ٔذ ّٗٞ هـو٣و اُؼــــ٤ٖ ٛب٤ٜٗب أٓ٘ـــذ ُٔب أهٔــذ اُؼـــلٍ ث٤٘ــْٜ

 افزو اُٖٞاة - أ

 ٣ؼظٔٚ  –أًجو ٓ٘ٚ  -)  ٓواكف ٣ٌجوٙ ) ٣ـِجٚ 

 أًَو( –ًَوٟ  –)   ٓلوك أًبٍو ) ٤ًَو  

 اُل٤ٟٗٞ  –اُلٗب  –)   عٔغ اُل٤ٗب ) اُلٗب٣ب  

 اّوػ اُج٤ز٤ٖ ثؤٍِٞثي ٓٞٙؾبا أ٤ٔٛخ رؾو٤ن اُؼلٍ ُإلَٗبٕ ٝأُغزٔغ ؟ -ة

 اٍزقوط ٓظٜواا عٔب٤ُاب صْ ٝٙؼ ه٤ٔزٚ  -ط

 اًزت ٓٔب ؽلظذ ٓب ٣لٍ ػ٠ِ كػبء اُْبػو ُؼٔو ثٖ اُقطبة -ك

 ك٤ٚ اُغالُخ ك٢ أ٠ٍٔ ٓؼب٤ٜٗب هآٙ َٓزـوهب ا ك٢ ٗٞٓٚ كوأٟ

 ًبك ٍٛٞ اُؼٜل ٣ج٤ِٜبثجوكح  كٞم اُضوٟ رؾذ ظَ اُلٝػ ْٓزٔال ا 

 ٓب ٓواكف )أ٠ٍٔ( ٝعٔغ )ظَ( ٝٓٚبك )اُغالُخ(؟ -أ

 ٕق أُْٜل اُن١ مًوٙ اُْبػو ك٢ اُج٤ز٤ٖ . -ة

 ٓب أْٛ ٕلبد ٤ٍلٗب ػٔو اُز٢ مًوٛب اُْبػو ك٢ األث٤بد؟ -ط

 ٓب اُغٔبٍ ك٢ اُج٤ذ اُضب٢ٗ؟ -ك

 ػٔوا  ث٤ٖ اُوػ٤خ ٝٛٞ هاػ٤ٜب ٝهاع ٕبؽت ًَوٟ إٔ هأٟ

 ٍٞهاا ٖٓ اُغ٘ل ٝاألؽواً ٣ؾ٤ٜٔب ثِٔٞى اُلوً إٔ ُٜبٝػٜلٙ 

 أًَٔ: ٓواكف )هاع(......... ٝعٔغ )ٕبؽت(........ٓلوك اُغ٘ل......... -1

 ك٢ اُج٤ز٤ٖ ٓوبهٗخ . ٝٙؾٜب. -2

 ٓب أصو رٞاٙغ اُواػ٢ ػ٠ِ اُوػ٤خ؟ -3

 ٓب اُغٔبٍ ك٢) إٔ ُٜب ٍٞهاا (؟ -4
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 07   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 
 ٜبــاُوػـ٤خ ػطال ٝٛٞ هاػ٤ث٤ٖ  ٕبؽَت ًَوٟ إٔ هأٟ ػٔواٝهاع 

ُٜ َّٕ  ٣ؾ٤ٜٔب ٝاألؽواًٍٞها ٖٓ اُغ٘ل  ـبــــٝػٜــــلٙ ثِٔـٞى اُلوً أ

 "٣ؾ٤ٜٔب"............                    ٓوبثَ -"اُوػ٤خ"........ عٔغ -ٛبد ٓواكف" هاع"........ -أ   

 ٓب ٍجت كْٛخ هٍٍٞ ًَو١ ؟ٝٓبما ًبٕ ٣ؼوف؟ -ة 

 اُزؼج٤واد ا٥ر٤خ:ٝٙؼ اُغٔبٍ ك٢  -عـ

 ( رؼج٤و ٣لٍ ػ٢ِ اُلْٛخ ٝاإلػغبة.ٝهاع ٕبؽَت ًَوٟ **)

 ( رؼج٤و ٣لٍ ػ٢ِ ....................................اُوػـ٤خ ػطال ٖػٔوا ث٤هأٟ **) 

 ( رؼج٤و ..........................................................ٜبــٝٛٞ هاػ٤**) 

 هاػ٤ٜب( ث٤ٜ٘ٔب ............. ؿوٙٚ........................... –**) اُوػ٤خ 

 (*ُٜ َّٕ  ( ..........................................................٣ؾ٤ٜٔب ٝاألؽواًـب ٍٞها ٖٓ اُغ٘ل ــــأ

 ك٤ٚ اُغــالُخ ك٢ أٍــ٠ٔ ٓؼب٤ٜٗب ـٚ كـوأٟــهآٙ َٓــــــزـوهب ك٢ ٗٞٓـ

 ٜبـــــثجوكح ًـــبك ٍٛٞ اُؼٜل ٣ج٤ِ اُلٝػ ْٓزٔالكٞم اُضوٟ رؾذ ظَ 

 ــبٍـــو ٝاُل٤ٗب ثؤ٣ل٣ٜبــٖٓ األًـ وٙــــــــكٜبٕ ك٢ ػ٤٘٤ٚ ٓب ًــبٕ ٣ٌج

 اُلٝػ". ٓلوك" -٣ٌجوٙ" ٓوبثَ" -ٛبد ٓواكف" اُغالُخ" -أ  

 ٤ًق هأ١ هٍٍٞ ًَو١ ػٔو ؟ٝٓب أصوٙ ػ٤ِٚ؟ -ة 

 ٝٙؼ اُغٔبٍ ك٢ اُزؼج٤واد ا٥ر٤خ: -عـ

 ......................................................( ـٚــهآٙ َٓــــــزـوهب ك٢ ٗٞٓـ**) 

 .........................................................( كـوأٟ ك٤ٚ اُغــالُخ ك٢ أٍــ٠ٔ ٓؼب٤ٜٗب **)

 .......................................................................( كٞم اُضوٟ رؾذ ظَ اُلٝػ ْٓزٔال**) 

 .......................................................................( ٜبـــــثجوكح ًـــبك ٍٛٞ اُؼٜل ٣ج٤ِ**) 

 ٣ٌجوٙ( ث٤ٜ٘ٔب ............. ؿوٙٚ.......................... -**) ٛبٕ

 ..............................................................................(  ٝاُل٤ٗب ثؤ٣ل٣ٜب **) ٖٓ اًلًبٍو

 اًلًبٍو (عٔغ ٣ل٤ل ..................... –**) اُلٝػ 
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 08   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 
 ك٘ٔذ ّٗٞ هـو٣و اُؼــــ٤ٖ ٛب٤ٜٗب أٓ٘ـــذ ُٔب أهٔــذ اُؼـــلٍ ث٤٘ــْٜ

 ٜبـــٓؾج٤عـياى هثي ف٤وا ػـٖ  ٣ب هاكـؼـب ها٣ـخ اُْٞهٟ ٝؽبهٍٜب

 هؿْ اُقالف ٝهأ١ اُلوك ٣ْو٤ٜب ٚــهأ١ اُغٔبػخ ًل رْــو٠ اُجالك ث

 "اُقالف". ٓوبثَ -عٔغ "ها٣خ" -ٛبد ٓواكف" هو٣ٖ اُؼ٤ٖ" -أ

 اّوػ األث٤بد ثؤٍِٞثي. -ة

 ٝٙؼ اُغٔبٍ ك٢ اُزؼج٤واد ا٥ر٤خ: -عـ

 ( رؼج٤و................................ أٓ٘ـذ ُٔب أهٔـذ اُؼـلٍ ث٤٘ــْٜ**)  

 ...................................................**) ك٘ٔذ ّٗٞ هو٣و اُؼ٤ٖ ٛب٤ٜٗب( 

 ..............( ٗلاء ؿوٙٚ..................٣ب هاكـؼـب ها٣ـخ اُْٞهٟ ٝؽبهٍٜب*)  

  ..........................................( ٜبـــعـياى هثي ف٤وا ػـٖ ٓؾج٤**) 

  ( ٓوبثِخ .......................ٝهأ١ اُلوك ٣ْو٤ٜب -هأ١ اُغٔبػخ ًل رْــو٠ اُجالك *)
 ث٤ٖ اُوػــ٤خ ػــطــال ٝٛـٞ هاػ٤ٜب ٝهاع ٕبؽـَت ًــَوٟ إٔ هأٟ ػٔـوا

َّٕ ُٜـبــــلــٝػٜــــلٙ ثِٔـــــٞى اُ  ؽواً ٣ؾـ٤ٜٔبٍٞها ٖٓ اُغ٘ل  ٝاأل وً أ

 ٛبد ٓواكف ) هاع ( ٝعٔغ ) اُوػ٤خ (  -1

 ٓب اُن١ هاع ٕبؽت ًَوٟ ػ٘لٓب هأٟ ٤ٍلٗب ػٔو ؟  -2

 ٓب اُغٔبٍ ك٢ هٍٞ اُْبػو ) ٍٞها ٖٓ اُغ٘ل ( ؟  -3
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 09   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 ك٤ٚ اُغــالُــخ كـ٢ أٍــ٠ٔ ٓؼب٤ٜٗب هآٙ ٓـَــــزـوهب ك٢ ٗٞٓـــــٚ كـوأٟ

 ثجوكح ًـــبك ٛـٍٞ اُؼٜل ٣ج٤ِٜب كٞم اُضوٟ رؾـذ ظَ اُلٝػ ْٓزٔال

 ٓـٖ األًـــبٍــــو ٝاُل٤ٗب ثؤ٣ل٣ٜب كٜـبٕ ك٢ ػ٤٘٤ٚ ٓب ًــبٕ ٣ٌـجوٙ

 ٓب ٓواكف )َٓزـوهب( ٝٓب ٓٚبك )اُغالُخ(؟  ٝٓلوك ) األًبٍوح(؟ -1

 ٤ًق هأ١ هٍٍٞ ًَوٟ ػٔو ثٖ اُقطبة؟ ٝٓب أصو مُي ػ٤ِٚ؟ -2

 ٓب اُغٔبٍ ك٢ هٍٞ اُْبػو:  -3

 هأٟ ك٤ٚ اُغالُخ( –ًبك ٍٛٞ اُؼٜل ٣ج٤ِٜب  –َٓزـوهب ك٢ ٗٞٓٚ  -ػ٤٘٤ٚ ٓب ًبٕ ٣ٌجوٙ ) كٜبٕ ك٢   

 ك٘ٔذ ّٗٞ هـو٣و اُؼـــ٤ٖ ٛب٤ٜٗب أٓ٘ـــذ ُٔب أهٔــذ اُؼـــلٍ ث٤٘ــْٜ

 عـــياى هثــي فــ٤وا ػـٖ ٓؾج٤ٜب ٣ب هاكؼـب ها٣خ اُْـٞهٟ ٝؽــبهٍـٜب

 اُقـالف ٝهأ١ اُلوك ٣ْو٤ٜب هؿــْ هأ١ اُغـٔبػــخ ًل رْــوــ٠ اُجالك ثٚ

 ٛبد ٓٚبك) أٓ٘ذ( ٝعٔغ ) اُغٔبػخ( ٝٓواكف )٣ْو٤ٜب( ك٢ عَٔ ربٓخ. -1

 ؟ ٝٓبما هبٍ هٍٍٞ ًَوٟ ػ٘ٚ؟ ٓب أصو ػلٍ ػٔو ػ٤ِٚ -2

 ٓب اُغٔبٍ ك٢ هٍٞ اُْبػو  -3

 عياى هثي ف٤وا ػٖ ٓؾج٤ٜب( –هأ١ اُغٔبػخ ًل رْو٠ اُجالك ثٚ  –) ك٘ٔذ هو٣و اُؼ٤ٖ ٛب٤ٜٗب   

 ٖٓ ٗٔ ) اُزؼبٕٝ ( ُِْبػو إثوا٤ْٛ اُؼية -4
 األٓو ٍَٜ ٝٛٞ ك٢ اإلٌٓبٕ كوبُذ ا٤ُْٞؿ ُِْجبٕ

 ٝٓ٘ٚ ٗوٟٝ ىهػ٘ب ػ٠ِ هله ٗو٤ْ ٍلاا ك٤ٚ ٗؾلع أُطو

 ٖٓ هبئَ اُ٘ٔ؟ -أ

  أًَٔ ٓؼ٠٘ )ٗو٤ْ(........ ٓوبثَ )ٗؾلع(........... عٔغ )األٓو(........ -ة

 اُْجبٕ؟ٓبما ِٛت ا٤ُْٞؿ ٖٓ  -ط

 ٓب ٗز٤غخ اُغل ك٢ اُؼَٔ ًٔب هبٍ اُْبػو؟ -ك

 ٝٓ٘ٚ ٗوٟٝ ىهػ٘ب ػِــ٠ هله ٗو٤ْ ٍلا ك٤ٚ ٗؾلع أُطو

 ٝ ٜٗـٚــٞا ُْـِـْٜ ٍو٣ؼب كبٍزؾَ٘ٞا ٓوبُْٜ ع٤ٔؼب

 ٝ ؿوك اُْالٍ كٞم اَُل كؤ٣٘ؼـذ ؽوـُٜٞــْ ثبُـٌـل

 ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
 القٌمة (  –الطاقة  –معنى : " اإلمكان " ) القدر  -2قلٌل(    –عمٌق  –مضاد : " سهل "   ) صعب  -1
 ترادف ٌؤكد المعنى ( –تجانس ٌعطً جرسا موسٌقٌا –"الشٌوخ ،الشبان" بٌن الكلمتٌن:) تضاد ٌقوي المعنى -3

  البٌت اآلخٌر ٌبٌن أثر العمل ، وضح ذلك  .                                                      ) ب ( 
  ) ج ( كٌف نجح أهل القرٌة فً حل المشكلة ؟                                                          

  ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً : Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ) د ( ضع عالمة ) 

 لم ٌفكر أهل القرٌة فً بناء سد للمحافظة على الماء )      (  -2كانت القرٌة فً أول األمر فً أحسن حال   )      (  -1
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 91   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 

 
 بأهلها و بالغنى مغمـــورة ٌقال : كانت قرٌة معمورة

 و غلب الحزن و سال الدمع فنضب النبع و مات الزرع

 األمر سهل وهو فى اإلمكان فقالت الشٌوخ للشبـــــاب

   ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :
 ذهب (  –جّف  –معنى : " نضب "      ) قلّ  -2فقٌرة (       –قلٌلة  –مضاد : " معمورة "   ) خالٌة  -1
 ترادف ٌؤكد المعنى ( –تجانس ٌعطً جرسا موسٌقٌا  –المعنى " معمورة ، مغمورة " بٌن الكلمتٌن : ) تضاد ٌقوي  -3

  ٌنبعث من البٌت الثانً  جرس موسٌقى ، عٌن مصدره .                                                ) ب ( 
                ) ج ( ما المشكلة التً نزلت بالقرٌة ؟                                                              

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ) د ( ضع عالمة ) 
 فكر أهل القرٌة فً بناء سد للمحافظة على الماء        )      (  -2كانت القرٌة فً أول األمر فً حال سٌبة    )      (   -1
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ب (  -5 ٔا  ُِْبػو / إ٤ِ٣ب أثٞ ٓب٢ٖٙٓ ٗٔ ) ًٖ ثَِ

 

 
 كن بلسما إن صار دهـرك  أرقـما      و حـالوة إن صـار غـٌـــرك عـلـقــما

 أحـسـن و إن لم تـجـز حتى بالثنا      أى الجـــزاء الغــٌث ٌبغــى إن همـــى
 المتـرنـــمــامن ذا ٌكـــافــا زهــــرة فـواحــة        أو مــن ٌثـــٌب البـلبـل 

   ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :
ا  –معنى : " علقًما "      ) الذًعا -2التهكم (  –الذم  –مضاد : " الثناء "   ) السخرٌة  -1  حلًوا (  –مّرً
 ترادف ٌؤكد المعنى (  –تجانس ٌعطً جرسا موسٌقٌا –" حالوة ،علقًما "بٌن الكلمتٌن :) تضاد ٌقوي المعنى -3

                                             جرس موسٌقى ، عٌن مصدره . األول ٌنبعث من البٌت ) ب ( 
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                                                       ما الذي ٌدعو إلٌه الشاعر فً األبٌات ؟                ) ج ( 

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ) د ( ضع عالمة ) 
 الزهرة ال تقدم شًٌبا ٌذكر لنا                )     (  -2العطاء ٌحول حٌاة اإلنسان إلى سعادة وهناء         )     (     -1

 

 ثٜـٔب رغـــل ٛــن٣ٖ ٜٓ٘ـٔب أًــوٓب ػل اٌُواّ أُؾ٤َٖ٘ ٝ هَٜــْ

 إ٠ٗ ٝعـلد اُؾــــت ػِــــٔب ه٤ٔب ٣ب ٕبػ فن ػِْ أُؾجخ ػٜ٘ٔب 

 ٝ اثـ٘ ك٠َٔ٤ إٌُٞ ٍغ٘ب ٓظِٔب أؽجت ك٤ـلٝ اٌُـٞؿ هٖوا ٤ٗوا 

  ) أ(   رق٤و اإلعبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ ك٤ٔب ٢ِ٣ :  

 ٣ؼٞك (  –٣ٖجؼ  –ٓؼ٠٘ : " ٣ـلٝ "      ) ٤َ٣و -2اُِئبّ (  –اُجقالء  –ٓٚبك : " اٌُواّ "   ) اُلوواء  -1

ب " ث٤ٖ أٌُِز٤ٖ :) -3 ٔا ا ، ٓظِ  رواكف ٣ؤًل أُؼ٠٘ (  –رغبٌٗ ٣ؼط٢ عوٍب ٤ٍٞٓو٤ب –رٚبك ٣و١ٞ أُؼ٠٘ " ٤ٗوا

 ) ة ( ٣ج٤ٖ اُْبػوك٢ اُج٤ذ اُضبُش  أصو اُؾت ٝاٌُوا٤ٛخ ، ٝٙؼ مُي .                                   

            ) ط ( ُٔبما ٣طِت اُْبػو إٔ ٗوزل١ ثبُيٛوح ٝاُجِجَ ؟                                         

  ( أٓبّ اُؼجبهح اُقبٛئخ ك٤ٔب ٢ِ٣ : Xأٓبّ اُؼجبهح اُٖؾ٤ؾخ ٝػالٓخ )√ ( ) ك ( ٙغ ػالٓخ ) 

 اُجِجَ ًل ٣ولّ ٤ّئاب ٣نًو ُ٘ب            )     ( -2اُؼطبء ٣ؾٍٞ ؽ٤بح اإلَٗبٕ إ٠ُ ثٜغخ ٍٝؼبكح   )     (        -1
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 93   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل
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 ٝاثـ٘ ك٠َٔ٤ إٌُٞ ٍغ٘با ٓظِٔب أؽجت ك٤ـلٝ اٌُٞؿ هٖواا ٤ٗواا 

 أُوء ٤ٌُ ٣ؾت ؽز٠ ٣لٜٔب ًل رطِجٖ ٓؾجخ ٖٓ عبَٛ

  ٛبد ٓواكف )٣ـلٝ( ٝٓٚبك )عبَٛ( ٝعٔغ )ٍغٖ(.-1

 ُٖٔ األٓو ك٢ اُج٤ذ األٍٝ ؟-2

 ػْ ٠ٜ٘٣ اُْبػو ك٢ اُج٤ذ اُضب٠ٗ؟-3

 ٓبػالهخ اُْطو اُضب٠ٗ ثبُْطو األٍٝ ك٢ اُج٤ذ اُضب٢ٗ؟-4

 ػوجخ ثٖ ٗبكغ (صبُضاب : هٖخ ) 
 ػوجخ ٣َزؤٗق اُلزؼـ 1

 ٓب اُنٟ ْٕٔ ػ٤ِٚ )ػٔوٝ ثٖ اُؼبٓ( ثؼل ػٞكرٚ إ٠ُ ًٝل٣خ ٖٓو؟ً: 

 ٛـ. 22ْٕٔ )ػٔوٝ( ػ٠ِ اٍزئ٘بف اُلزٞؽبد اُز٠ ثلأٛب ك٠ ثوهخ ٍ٘خ ط: 

  ُٔبما افزبه )ػٔوٝ ثٖ اُؼبٓ( )ػوجخ ثٖ ٗبكغ( ُزؾو٤ن ٓب ْٕٔ ػ٤ِٚ؟ً: 

ا ك٠ ط :  ا ثْئٕٞ اُجوثو ٝاُوّٝ؛ إلهبٓزٚ ٛ٘بى ٍذ ٍ٘ٞاد.ألٗٚ إٔجؼ ٓبٛوا  كٕ٘ٞ اُؾوة، ٝفج٤وا

َْ اؿزجٜ ػوجخ ثز٤ٌِق )ػٔوٝ ثٖ اُؼبٓ( ُٚ ثٔٞإِخ اُلزٞؽبد؟ً:  ُِ 

 ألٕ اُلوٕخ ٝارزٚ ٖٓ عل٣ل؛ إلٗوبم اُوجبئَ اُجوثو٣خ ٖٓ ٓقبُت اُٞص٤٘خ ٝاُغٜبُخ.ط: 

ثلأ )ػوجخ( أػٔبُٚ اُؾوث٤خ ثبُزٞعٚ إ٠ُ هج٤ِخ )ُٞارخ( ط : اُجالك؟٤ًق ثلأ ػوجخ أػٔبُٚ اُؾوث٤خ ك٠ ثوهخ ٝؿ٤وٛب ٖٓ ً: 

 ػ٠ِ اإلٍالّ، ٝأهبّ ثٜب ٣َزٌَٔ هٍبُزٚ األ٠ُٝ. -ًٔب روًْٜ  -كبٍزغبثذ ُٚ َٓوٝهح، صْ ارغٚ إ٠ُ )ثوهخ( كٞعل أِٜٛب ٓب ىاُٞا 

 ٤ًق ٝعل ػوجخ ثوهخ ػ٘لٓب مٛت إ٤ُٜب؟ً: 

 وٙ ثبٗزظبّ ٣ٝزٌَٕٔٞ ثؤُٕٞٚ ٝهٞاػلٙ.ٝعلْٛ ػ٠ِ ك٣ٖ اإلٍالّ ٣ٝو٤ٕٔٞ ّؼبئط: 

 ػوجخ ٣زغٚ إ٠ُ إكو٣و٤خـ 2
 ُٔبما ىاك رؼِن اُجوثو ثؼوجخ أص٘بء ًٝل٣زٚ ػ٠ِ )ثوهخ(؟ً: 

 ٝهكغ أُظبُْ اُز٠ كوٜٙب ػ٤ِْٜ ٍبكح اُوٝٓبٕ ػ٠ِ ّٓو ا٤َُٖ٘.ُْٜ ُؾَٖ ٓؼبِٓزٚ  ط: 

 ٓب ٓٞهق )ػوجخ( ٖٓ افز٤به )ٓؼب٣ٝخ( ُٚ ُلزؼ إكو٣و٤خ؟ً: 

ب ثقوٝعٚ ُِغٜبك ك٠ ٍج٤َ هللا.ط:  ٔا ب ػظ٤  اُوجٍٞ ٝاُوٙب؛ كول كوػ كوؽا

ًَّوٙ ِٓي )ٝكَّإ( ٝٛٞ ٝاهق أٓبّ )ػوجخ(؟ً:   ٓب اُنٟ رن

 رنًو أٗٚ ٗو٘ ػٜلٙ ٓغ ا٤َُِٖٔٔ، ٝٓ٘غ إهٍبٍ ٙو٣جخ اُلكبع أُووهح ػ٤ِٚ، ع٘ل أَٛ هج٤ِزٚ ُٔؾبهثزْٜ.ط: 

إ( ٖٓ ٗلاء )ػوجخ( ًُ:   ْٜ؟ٓب ٓٞهق أَٛ )كيَّ

إ( ُ٘لاء )ػوجخ(، ٝأػِ٘ٞا أْٜٗ ٤ٍؼز٘وٕٞ اُل٣ٖ اُؾ٤٘ق، ُٖٝ ٣وٙٞا ثٚ ثل٣الا إ٠ُ األثل.ط:   اٍزغـبة أَٛ )كـيَّ

 ُْ ٣ؼِٖ ِٓي )كيإ( هأ٣ٚ ٕواؽـخ؛ ط:  ُٔبما ُْ ٣ؼِٖ ِٓي )كيإ( هأ٣ٚ ٕواؽخ؟ ٝٓب اُؾل٣ش اُنٟ كاه ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ )ػوجخ(؟ً: 

ٕ، ٝهل أٓو )ػوجخ( ثئؽٚبهٙ ٓب٤ّاب؛ ألٗٚ ٓزوف ٓ٘ؼْ. ٝػ٘لٓب َٕٝ ًبٕ فبئلاب، ٌُٖٝ )ػوجخ( ػلب ألٗٚ ًبٕ ٝص٤ّ٘اب ًل ٣ؤٖٓ ثبألك٣ب

 ػ٘ٚ ػ٠ِ إٔ ٣لكغ ٙو٣جخ اُلكبع، كؤًل ُٚ أٗٚ ُٖ ٣ؼٞك ُٔؾبهثخ اُؼوة ٓوح صب٤ٗخ، ٤ٍٝلكغ ٙو٣جخ اُلكبع ثبٗزظبّ.

 ُٔبما اىكاك ػلك ا٤َُِٖٔٔ ك٠ أُلٕ اُز٠ ًبٕ ٣لزؾٜب ػوجخ؟ً: 

ا ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ، ٣ؼِٕٔٞ أِٜٛب اُِـخ اُؼوث٤خ، ٝهٞاػل اُل٣ٖ اإلٍال٠ٓألط:   .ٗٚ ًبٕ ًِٔب اكززؼ ٓل٣٘خ ٣زوى ثٜب ٗلوا

ٓ٘غ إهٍبٍ ٙو٣جخ اُلكبع أُووهح ػ٤ِٚ، ٝهل ٍجن  -ط: ٓب اُؼٜل اُنٟ ٗوٚٚ ِٓي )ّٝكإ(؟ ٤ًٝق ثبُؾ ك٠ ػلاٝرٚ ٤َُِِٖٔٔ؟ً: 

 ك٠ ػلاٝرٚ ٤َُِِٖٔٔ: ثؤٕ ع٘ل أَٛ هج٤ِزٚ ُٔؾبهثزْٜ. ٝهل ثبُؾ - إٔ أهو ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ ككؼٜب.

 ٓب اُنٟ أًلٙ ِٓي ّٝكإ ُـ )ػوجخ(؟ ً: 

 أًل ِٓي )ٝكَّإ( ُـ )ػوجخ( أٗٚ ُٖ ٣ؼٞك ُٔؾبهثخ اُؼوة ٓوح صب٤ٗخ، ٝأٗٚ ٤ٍلكغ ٙو٣جخ اُلكبع ثبٗزظبّ. -ط: 

إـ 3 َٝ  ث٘بء اُو٤و
 .ػبٕٔخ ٤َُِِٖٔٔ ك٢ ٛنٙ أُ٘طوخ. ُزْٚ اُغ٤ِ ثؤٓزؼزٚ ٝأٍِؾزُٚزٌٕٞ ط: ُٔبما كٌو ػوجخ ك٢ ث٘بء اُو٤وٝإ؟  : ً

َٕٝ ػوجخ إ٠ُ ٌٓبٕ ٠َٔ٣  ه٤ٗٞٔخ . ٝٛٞ ٌٓبٕ ثؼ٤ل ػٖ اُجؾو، ًض٤ق ط: إ٢ُ أ٣ٖ َٕٝ ػوجخ؟ ٝٓب ٕلبد ٛنا أٌُبٕ؟   :ً

 األّغبه ٤ٛٝت اُٜٞاء ِٓئ ثبَُجبع ٝاألكبػ٢.

 ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٤ٛت ٛٞاءٙ كِْ ٣ٌَ٘ٚ اؽل ٖٓ اُوّٝ أٝ اُجوثو. ألُٗٚٔبما آزأل ٛنا أٌُبٕ ثبَُجبع ٝاألكبػ٢؟ :ً

ٕ ٣٘ظلٞا أٌُبٕ ٖٓ اَُجبع ٝاُٞؽُٞ ؤأٓو ػوجخ ع٘ٞكٙ ثثٔبما أٓو ػوجخ ثؼلٓب َٕٝ إ٠ُ ه٤ٗٞٔخ؟ٝٓبما ٣ؤًل أُؤهفٕٞ؟ : ً

 ٛٞاٍ أهثؼ٤ٖ ٍ٘خ. ٝؽِأٝ  أكؼ٠ٝاألكبػ٢. أًل أُؤهفٕٞ إٔ ٛنا أٌُبٕ ظَ ٗظ٤لب، ُْ رلفِٚ 

 ٝٓبما أِٛوٞا ػ٤ِٚ؟   ؟ٓب اُن١ ث٘بٙ ػوجخ   :ً

 ث٠٘ ػوجخ أَُغل ٝأِٛن ػ٤ِٚ "أَُغل اُغبٓغ" ٝٓب ىاٍ ٣ؾَٔ أٍٚ ؽز٠ ا٥ٕ، 

 :ُٔبما ٛغو اُجوثو ٝاُوّٝ ٌٓبٕ اُو٤وٝإ هل٣ٔب ؟ ً
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 ألٗٚ هؿْ عٞكح روثزٚ ٤ٛٝت ٛٞائٚ ًبٕ ٤ِٓئب ثبَُجبع ٝاُؾْواد ٝاألكبػ٢ .

 ثؼل رؼ٤ٔو ا٤َُِٖٔٔ ُٚ ؟ٝ ُٔبما ؟ٌٔبٕ : ثْ ٢ٍٔ ٛنا اُ ً

 ٢ٍٔ )اُو٤وٝإ ( ألٕ ُلع اُو٤وٝإ ٣ؼ٢٘ ك٢ اُؼوث٤خ ٌٓبٕ اعزٔبع اُ٘بً ٝاُغ٤ِ .

 أفطو ٓؼبهى ػوجخـ 4
 ؟«اُو٤وٝإ»ك٠ أٟ ٠ّء ه٠ٚ )ػوجخ( أ٣بٓٚ ثؼل ػٞكرٚ إ٠ُ ً: 

 خ ٝا٤َُٔوح ٝاُوِت.ه٠ٚ أ٣بٓٚ ك٠ ر٘ظ٤ْ ع٤ْٚ، ٝرور٤ت ا٤ُٔٔ٘« اُو٤وٝإ»ثؼل ػٞكح )ػوجخ( إ٠ُ ط: 

 ٓز٠ ثلأ ػوجخ ا٤َُو ك٢ ؿيٝرٚ ؟ ٝ إ٠ُ أ٣ٖ أرغٚ؟ً: 

 ثبُغيائو. خثؼل ٕالح اُلغو ٝ ثؼلٓب هجَّ أًٝلكح ٝ مٛت إ٠ُ ٓل٣٘خ اُياة ٝ ٢ٛ ر٠َٔ ؽب٤ُب كَ٘ط٤٘ ٤ٍوٙثلأ ط : 

ا ك٤٘٣با ٣ؼِْ اُ٘بً ّئٕٞ ك٣ْٜ٘ ، ٝإٓب ط: ٤ًق ه٠ٚ ػوجخ ٓؼظْ ؽ٤برٚ؟ ً:  اا ك٢ ٍج٤َ هللا ٓغبٛله٠ٚ ػوجخ ٓؼظْ ؽ٤برٚ إٓب هائلا

 ٣لزؼ اُجالك ٣ٝؼ٢ِ ًِٔخ هللا ك٢ األهٗ.

 ثْ ٕٞه ػوجخ ؽبٍ اُجالك هجَ كزؼ ا٤َُِٖٔٔ ُٜب ؟ً: 

 ؼٞا اُٚوائت .ثؤٜٗب ًبٗذ رٔٞط ثبُظِْ ٣وٍق أِٜٛب ك٢ ه٤ٞك اًلٍزؼجبك اُج٤يٗط٢ ٣ٝج٤ؼٕٞ أًٝلكْٛ ٤ُلك

 ٓب اُ٘ز٤غخ أُزورجخ ػ٠ِ اٗزْبه اإلٍالّ ك٢ إكو٣و٤خ ؟ ً: 

 أػط٠ اُلو٤و ؽوٚ ٖٓ ٓبٍ اُـ٢٘ . -2عؼَ اُ٘بً ٓزَب٣ٖٝ ك٢ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد .   -1

 ٝٙغ هٞا٤ٖٗ رؾ٢ٔ األهٝاػ ٝاألٓٞاٍ -4ػٞٗ األعواء ػٖ ٍ٘ٞاد اُظِْ ٝاإلعؾبف .    -3

 ٓؼوًخ ا٤ُٖٔوـ 5
 لماذا سمٌت معركة المصٌر بهذا االسم بالنسبة للمسلمٌن ؟  -1س 

 ج : ألن هذه المعركة ستحدد مستقبل جهاد المسلمٌن فً المنطقة . 
 : كٌف أعد عقبه جٌشه لخوض معركة أدنة ؟وما أثر ذلك على الجٌش اإلسالمً ؟ 2س

هدٌن كلمة تنبض اإلٌمان وأثر ذلك : هزت هذه االمجج: قام بتوزٌع الخٌول التً غنمها على الراجلٌن من الجٌش وألقى فً 
 الكلمات المشرقة مشاعر المسلمٌن  فجردوا أسلحتهم وانطلقوا وراء القابد الكبٌر صوب مدٌنة أدنة. 

 : ما النتابج المترتبة على هذه المعركة ) معركة المصٌر ( ؟ 3س
ٌن واطمأن قلبه إلى أن فتح البالد الواقعة فً طرٌقه حتى طنجة ج: غنم عقبة وجٌشه منها مغانم كثٌرة. وأنهى مقاومة البٌزنطٌ

 أصبح أمرا مٌسورا . 
ج: ألنهم رأوا غبار الجٌش اإلسالمً ٌسد األفق ورأوا برٌق : لماذا تزعزعت ثقة األعداء فً أنفسهم ؟ وما مظاهر ذلك ؟ 4س

 األسلحة فطاف بخلدهم ما جرى للروم والبربر على أٌدى المسلمٌن.   
 ج: أمروا النساء أن ٌنادٌن فً الجنود بالتحفز . : ماذا فعل الضباط لٌعٌدوا ثقة الجنود فً أنفسهم ؟ 5س
 : لم حشد أهل أدنة جٌشاً من النساء؟  6س

 ج: لتشجٌع رجالهن على منازلة المسلمٌن وشد عزابمهم.
 : لماذا تعتبر هذه المعركة معركة المصٌر بالنسبة للبربر والروم؟ 7س

 اً لخطورتها فإما أن ٌثأر سكان أدنة من المسلمٌن، وإما أن تضٌع المنطقة من أٌدٌهم إلى األبد.ج: نظر
 ــ  ظهرت جرأة عقبة وبسالته فً تلك المعركة مما أثار دهشة األعداء . وضح ذلك .   8س

 الرءوس والهامات .ج: ألنه كان ٌصول وٌجول بفرسه ٌمزق األعداء كل ممزق وٌرسل الضربة أثر الضربة فٌقصم 

 اُيؽق ػ٠ِ ٛ٘غخـ 6
 وصل عقبة إلى مدٌنة تٌهرت .. فكٌف وجدها ؟ وماذا سمع ؟ وماذا فعل ؟  -1س

 ج: وجدها مغلقة األبواب وسمع صوت الجنود من الداخل ٌحذرون أنفسهم من حرب المسلمٌن .  
 :  إالم انتهى أمر محاصرة جٌش عقبة لمدٌنة تٌهرت ؟  2س

 ج: حاصرها بضعة أٌام حتى اضطر ملكها إلى التسلٌم و دفع ضرٌبة الدفاع  . 
 : نصح ملك طنجة  عقبة نصٌحة اقتنع بها عقبة ؟ وبدأ تنفٌذها . وضح ذلك .   3س

 ج : نصحه بعدم االشتباك مع القوط ، وغزو السوس األقصى واألدنى . 
 ج: اتجه إلى السوس األدنى واألقصى . صٌحة . ـ إلى أٌن اتجه عقبة بجٌشه بعد أن استمع لتلك الن4س
 ـ كٌف أكرم ملك طنجة عقبة ؟ 5س

 ج : خرج الستقباله، واستضافه فً قصره المطل على البحر ، وقدم له هداٌا نفسٌة . 
 ـ بم نصح ملك طنجة عقبة ؟ ولماذا ؟ أو  فكر عقبة فً فتح األندلس فبم نصحه ملك طنجة ؟ ولماذا ؟ 6س

 باك مع القوط واالتجاه إلى السوس األدنى واألقصى، ألن قواتهم تفوق قوات المسلمٌن آالف المرات .  ج :عدم االشت
 ج: ألن هذا الملك كان ال ٌضمر شرا للمسلمٌن وال ٌناصبهم العداء عقبة ؟  استقبالـ لم أحسن ملك طنجة  7س
 ٌضمر شرا لهم وال ٌناصبهم العداء .ج : شجاع ومحب للمسلمٌن ال ـ بم تصف موقف ملك طنجة مع عقبة ؟ 8س
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 96   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 فتح السوس -7
 ج : تقع فً غرب فاس الشمالً ، وتسمى الٌوم قصر فرعون . : أٌن تقع مدٌنة ولٌلى ؟ وماذا تسمى الٌوم ؟  1س
 ج : رفضوا دخول اإلسالم ، وصمموا على قتاله . : ما موقف أهل مدٌنة ولٌلى من عقبة ؟  2س
 ج : لٌكمل عقد انتصاراته فً المنطقة ، وٌرفع علٌها راٌة اإلسالم . السوس األقصى ؟ : لماذا اتجه عقبة إلى  3س
 : كٌف استعد أهل السوس األقصى لمواجهة المسلمٌن ؟  4س

 استعانوا بكل القبابل المجاورة لهم . -ج : احتشدوا أمام أسوار المدٌنة 
 سوس األدنى و األقصى  ؟: ما أهم النتابج التً ترتبت على انتصار المسلمٌن فً ال5س

 ج : سقوط وسط المغرب األقصى و جنوبه فً أٌدي المسلمٌن .
 : لماذا أقحم عقبة فرسه فً مٌاه المحٌط حتى بلغت صدر الفرس؟  6س

 ج: لٌؤكد عزمه على اقتحام الصعاب ولٌثبت أنه لم ٌتوقف عن الزحف إال أمام هذا المحٌط .
 ؟ ألنهم كانوا من الكثرة بحٌث ال ٌتوقعون الهزٌمة أبدا .تصمٌم أهل مدٌنة ولٌلً على قتال المسلمٌن  -1س : علل : 

 ؟ ألن المسلمٌن كانوا أسرع منهم إلى المدٌنة فقد ملبوا شوارعها بخٌولهم .عدم تمكن البربر من االعتصام بمدٌنتهم  -2

 كاهنة جبال أوراس -8
ج : الحٌلة هً ردم جمٌع   س : وما الحٌلة التً لجأت إلٌها الكاهنة للقضاء على عقبة وجٌشه ؟ وهل نجحت ؟ علل لـما تقول . 

 اآلبار التً مر علٌها عقبة وجٌشه ولم تنجح هذه الحٌلة ألن عقبة رجع بالجٌش من طرٌق آخر . 
ألنه عندما عاد إلً طنجة  وجد البربر فى حالة هدوء تام فظن لماذا أذن عقبة لمعظم جٌشه  بالعودة إلى مدٌنة القٌروان ؟  س: 

 أنهم مالوا لالستسالم ولم ٌعد فٌهم من ٌحب الحرب . 
أرى أنه تصرف غٌر موفق انخدع بمظهر البربر وظن أنهم خلدوا إلً االستسالم  فقد كان  ج: ما رأٌك فٌما فعله عقبة ؟  س:

 ه حتى ال ٌطمع أعداؤه فٌه .واجبا علٌه أن ٌرجع بالجٌش كله وال ٌفرق

 السؤال األول
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نًالسؤال الثا

 
 السؤال الثالث
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 اَُؤاٍ اُواثغ

 

 السؤال الخامس

 

 

 اَُؤاٍ اَُبكً

 

 السؤال السابع

 

 السؤال الثامن
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 السؤال التاسع

 
 السؤال العاشر

  

 ػْو اَُؤاٍ اُؾبك١

 

 اَُؤاٍ اُضب٢ٗ ػْو

  

 اَُؤاٍ اُضبُش ػْو

  

 اَُؤاٍ اُواثغ ػْو
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 اَُؤاٍ اُقبٌٓ ػْو

  

 اَُؤاٍ اَُبكً ػْو

  

 

 اَُؤاٍ اَُبثغ ػْو

  

 اَُؤاٍ اُضبٖٓ ػْو



 9109في اللغة العربية الصف األول اإلعدادي ترم ثان  الشاهلةابن عاصن هراجعة 

 31   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

  

 اَُؤاٍ اُزبٍغ ػْو

  

 
 اُؼْوٕٝاَُؤاٍ 

 

 
 

العلم ومدرسوها  نور من أعرق المدارس علما وقٌادتها من أحكم القٌادات فهً دار ٌشع منها الجمٌلة " مدرستنا
مضٌئة من أجل اآلخرٌن هذه حقٌقة ال تغٌب عن كل ذي فطنة وال نجوما تجدهم  سعداء جمٌعهم  ٌبذلون الجهد وهم

 ٌنكرها إال جاحد "

 ) أ ( أعرب ما تحته خط                        ) ب ( استخرج من العبارة :    
 فعال صحٌحا وبٌن نوعه  -2فعال معتال وبٌن نوعه                   -1        
 ضمٌرا مستترا وقدره  -4ضمٌرا منفصال وآخر متصال            -3        
 خبرا مفردا  -8فعال الزما وآخر متعدٌا                  -7          تمٌٌزا وبٌن نوعه             -5        
 خبرا جملة وبٌن نوعها  -11خبرا شبه جملة                           -9        

 (للمجهول لعفلا ابن. )المثالٌات األمهات الدولة تمكر) جـ (   
 .جازمة رطش بأداة الجملتٌن بٌن اربط . هللا كنع ٌرضى - الخٌر تعمل( د)

 .البقة1 الجملة فً الخطأ صوب . رٌعانس القطاران وجدت )هـ (
 .خط تحته ما أعرب. حقوقهم إخواتك أعط( و)

من هللا  ) عز  الثواب ٌنل والدٌهفى الحٌاة ، فمن ٌحترم  قدماهلمن تتعثر  العالج! فهو  الوالدٌن" ما أجمل رضا 
 وجل ( وٌجد الحٌاة جمٌلة دابما "
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 30   ٓوًي اُ٘ٞه ُقلٓبد أٌُج٤ٞرو ٝاإلٗزوٗذ ـ رَ اُؼٔبهٗخ ـ ثغٞاه ٌٓزت اُجو٣ل

 ـ أعرب ما تحته خط 
 ـ استخرج : ) فعال متعدٌا لمفعولٌن وحددهما ، أسلوب شرط وحدد أجزاءه ، فعال الزما ، فعال صحٌحا (

 ـ كافأت المعلمة الفابزٌن    ) ابن الفعل للمجهول (    
 ـ الناس متعاونون فى أعمالهم    ) أدخل على الجملة فعال ٌفٌد الٌقٌن وغٌر ماٌلزم (

ٌُحترم ـ   إلى مراتب  ترقأمام المتعلمٌن . فإن تقتد بمعلمك  السبٌلٌضا  مصباحفى كل وقت ؛ ألنه  المعلم" 
 رجال رغم صغرك ، وٌمنحوك تقدٌرهم " الناسوٌظنك  الفابقٌن

 أ ـ أعرب ما تحته خط 
ما المبتدأ والخبر ب ـ استخرج : ) فعال مبنٌا للمجهول ، أسلوب شرط وحدد أجزاءه ، فعال ٌنصب مفعولٌن أصله

 وحددهما ، فعال ٌنصب مفعولٌن لٌس أصلهما المبتدأ والخبر وحددهما ، فعال صحٌحا وبٌن نوعه (
 جـ ـ أفٌق النابمون    ) اجعل الجملة مبنٌة للمعلوم ( 

 .ٌلزم ما وغٌر جازمة، رطش بأداة ٌنتالجمل ٌنب ارٌط* هللا رضا ٌنال ـ الخٌر فً عىسٌ د ـ
 .ٌلزم ما وغٌر للمجهول الجملة ههذ فى الفعلن اٌ «ةقٌقالح الرجل قال» هـ ـ
 .الجملة فى المفعولٌن بأعر*. لها تحقٌنسالم دقةصال أعطوا  و ـ 

ذلك إال حٌنما ٌوجد اإلخالص ، وإن  ٌحدثمتجها إلى الخٌر ، ولن  اإلنسانمن المبادئ التى تجعل  اإلٌمانـ " إن  
 " القلبوٌهب صاحبه اطمبنان  كافٌاٌصبح  ٌتحقق

 أ ـ أعرب ما تحته خط 
 ) فعال ٌنصب مفعولٌن واذكرهما ـ أسلوب شرط وبٌن أجزاءه ـ فعال مبنٌا للمجهول وعٌن نابب الفاعل (ـ استخرج :ب 

   ستقبل: ـ  ............ بابعان مخلصان                    ـ ................. قادة الم جـ ـ أكمل بضمٌر مناسب
 :صحٌحة الجملة بتواك ٌأتً  فٌما للمجهول الفعل ابن د ـ 
 .المتفوقٌن المعلم ٌكرم -2 .الحق ؤمنمال قال -1

 :ىتٌأ عما اًجب هـ ـ
 .صحٌحة الجملة واكتب الٌقٌن ٌفٌد فعآل ضع ن . مخلصو المصرٌون - 1
 .ٌلزم ما وغٌر ةمناسب شرط بأداة الجملٌن بٌن اربط.  احواض الجمال ترى  - الكون لىإ تنظر -2
 .خط تحته ما أعرب.  جدٌدة ثٌابا رٌالفق الغنى ساك -4

 الناسبه ٌرق للعال وٌحترمه  تمسك، ٌجعل اإلنسان مطمبنا فى حٌاته ، فمن  العظٌمةصفة من الصفات  اإلخالصـ " 
 ، فاإلخالص ٌكسو صاحبه لباس التقوى " اإلٌمان، وال ٌقاس اإلخالص إال بمٌزان 

 ـ أعرب ما تحته خط 
 ـ استخرج : )أسلوب شرط وبٌن أجزاءه ، فعال متعدٌا لمفعولٌن واذكرهما ، ناببا للفاعل ، خبرا وبٌن نوعه ( 

 ـ ٌعٌد الطالب الكتابٌن إلى المكتبة        ) ابن الجملة للمجهول ، وغٌر ما ٌلزم ( 
 ملتٌن بأداة شرط جازمة وغٌر ما ٌلزم ( ـ ٌسعى اإلنسان فى حٌاته ـ ٌكون محبوبا    ) اربط بٌن الج

متى تطلبوه تجدوه ،  مرشداعقولكم أكوابا تمأل وتفرغ ، بل اجعلوها كتابا  تجعلواالطالب : ال وطنى ـ " أبناء 
عن حده إال  شاتقودكم فى شتى نواحى الحٌاة ، وابتعدوا عن كثرة اللهو فما زاد  ثقافةواحرصوا على تكوٌن 

 وانقلب إلى ضده " 

 ـ أعرب ما تحته خط  
 ـ استخرج: ) فعال مبنٌا للمجهول  ـ فعال متعدٌا لمفعولٌن وحددهما ـ أسلوب شرط وبٌن أجزاءه  ـ فعال مثاال ( 

 ـ ٌأخذ الطالب الجابزة         ) ابن الفعل للمجهول مع الضبط وغٌر ما ٌلزم  (

 تفخر ة علوم كثٌر فً سبقهم عن تقرأ إن بالبراعة لعلمائنا ُشـهد فقد,  الغرب علماء علً مقصورا العلم تحسب الـ 
 علماؤنا إلٌه انتهً ما وتستكمل هللا وجه بها تبغً علمٌة حٌاة فً دورك ٌفوتك أال ٌجب لذلك بهم

 -: ٌلً ما القطعة من هاتب ـ                 الخط فوق ما أعربب ـ 
 . نوعه وبٌن ضمٌرا,  أركانه وبٌن شرط أسلوب – للمجهول مبنٌا فعال – ناقصا فعال - نوعه وبٌن صحٌحا فعال
 جازمة شرط بأداة الجملتٌن بٌن اربط(  العظٌم الجزاء تلقون – الخٌر فً تسعون)جـ ـ 
 للمجهول الفعل ابن ألصحابه الحق القاضً أعاد -د 

 (لتحوٌل' - لٌقٌنا - الرجحان) :ٌفٌد فعل( وجد. )سهال االمتحان الطاب وجد :القوسٌن ٌن مما الصواب تخٌرهـ ـ 

 فً تواجهه التً األزمات تجاوز علً وعمل أهدافه حقق الذي و, هلتارٌخا عرفه شعب أكرم المصري الشعب أنـ 
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 . مصر أجل من ضحوا الذٌن األبرار مصر لشباب فتحٌة,  كفاح الحٌاة أن شبابنا علم فقد,  الحٌاة

 -: ٌلً مما العبارة من استخرج - ب                      . الخط فوق ما أعربأ ـ 
 موصوال اسما –4 منفصال ضمٌرا -3 معتال فعال -2 لمفعولٌن متعدٌا فعال-1
 (بالمرٌض الممرضة اهتمت) للمجهول الجملة هذه ابن -ب
 (إعرابه وبٌن الجملة هذه فً الفاعل عٌن) وسلم علٌه هللا صلً بنبٌهم المسلون ٌقتدي -ج
 .ٌلزم ما وغٌر للمجهول الفعل ابن.  القصٌدة الطاب ظفح دـ

  جازمة شرط بأداة تٌنالجمل بٌن اربط .ةنالج ٌدخل - هللا طاعة على ستمرٌ هـ ـ
 .الجملة فً ولٌنفعالم دحد. ء وكسا امطعا جاالمحت حتنم و ـ 

 فٌجب له, مسخراً  الكون وجعل والضار,( النافع) بٌن به ٌفرق عقالً ( اإلنسان) فأعطى كثٌرة نعما عباده هللا وهب"ـ 
 ".رضاه نال أطاعه فمن له, الشرٌك وحده بعبادته أمرنا وقد فضله, من( ٌزٌدهم) حتى هللا ٌشكروا أن الناس على

 : ٌأتً ما السابقة الفقرة من استخرج( بأ ( أعرب ما ما بٌن القوسٌن فً العبارة .                
 .نوعه وبٌن معتال فعالً  -3      .نوعه وبٌن صحٌحا فعالً  --2 .وأعربه الخمسة األفعال من فعالً  -1
 .صحٌحة الجملة واكتب مضارعٌن والجواب الشرط فعلً اجعل  .رضاه نال هللا أطاع من( ج

  :ٌلً ٌماف الخطأ صوبد ( 
  .متحابون لمونسالم علمت -3        .المجتهدون كوفاً  -2              .الثوبٌن عٌبـ 1

 .ٌلزم ماروغٌ الرجحان, ٌفٌد لمفعولٌن متعدتا فعال أدخل مهذبان, انبالطال هـ (
 .جملةلا فً المفعولٌن حدد. األسعار, ضفخ البائعٌن ترونشالم ألٌس( و)

 واجب ٌبرز هنا ومن معك, ٌنًذخ( الرذٌلة) لها قالت البطالة ذهبت وإذا والزلل, الرذائل من( وقاٌة) العمل إن"ـ 
 ".العمل الشعوب قدرت لذا أوطانكم, ترتق تعملوا وإن لهم, العمل توفٌر فً أفراده سلوك على( الحرٌص) المجتمع

 : ٌلً ما السابقة الفقرة من استخرج( ب)                                 القوسٌن بٌن ما أعرب( أ)
 .الجزم عالمة وبٌن مجزوما مضارعا فعال -2                    .اأجوف فعال -1
 .السبب وبٌن مرفوعاً  مضارعاً  فعالً  --3
 : وجوابه الشرط فعل واضبط ٌأتً مما شرط أسلوب كون( ج
 ".النصر ثمرة ٌجنى - هللا على معتمداً  ٌغزو"

 :ٌلً مما عبارة كل امام مطلوب هو بما بجأد ( 
 .مما ٌلز وغٌر الٌهٌن ٌفٌدفعال  السابقة الجملة لىع اًدخل.محبوبان  المجدان انبالطال - 1
 .ٌلزم ما غٌر1و للمجهول الجملة ابن.. المهملٌن المعلم عاتبـ 2
 .المفعولٌن أعرب . الدعوة بطاقات المدعوٌن طعأ ـ3

 قدرهم ٌرفع ما كل لهم تحقق كً جاهدة وتسعى كبٌراً, اهتماما( الدولة) تمنحهم ولهذا مستقبلها هم مصر( أطفالـ )
 الدولة من أكثر رعاٌة ٌجد منهم ٌتفوق ومن. صحتهم وٌحفظ

   ٌأتً ما السابقة القطعة من استخرج  -2                     القوسٌن بٌن ما أعرب  -1
  نصبه عالمة واذكر منصوب فعالً  -      األداة نوع وعٌن شرط أسلوب -
 متعدٌا لمفعولٌن وحددهما  فعالً  -   ناقصا معتالً  وآخر سالما صحٌحا فعالً  -
 :هو مطلوب  ماع اًجبـ 3
 .ٌلزم ما وغٌر جازمة شرط بأداة ٌنتالجمل بٌن طارب رضاه, النٌ - هللا ىشٌخ  -
 .الجملٌن فى خط تحته ما أعرب «ٌلنال لىع الٌدل الوفاء رأٌت ـ  منٌرا القمر رأٌت » -

 الجملة بتواك( تننظ) فذاح الوطن, حق فً مقصرٌن سةالمدر عن بٌنئالغا الطالبٌن تـ ظنن
 .الجملة فً ولٌنفعالم حدد. ا,دنفو أوالدهما ٌعطٌان األبوان -

 حتى,  والهواٌات االنشطه بممارسة ممتعة اوقاتهم فٌها ٌجعلون التى,  الصٌفٌة بالعطلة االن جمٌعهم الطالب ٌحلمـ 
        بها ٌسعدمفٌد  ءبشً جازتهإ ٌشغل فمن,  لدورهم اادراك اكثر ٌصٌروا

            القوسٌن بٌن ما أعرب  -1
  ٌلى ما القطعه من استخرج -2 
 أجزاءه وحدد.  شرط أسلوبـ                  وحددهما.  مفعولٌن ٌنصب فعالـ 
 :مطلوب هو بما أجبـ 3
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 .ٌلزم ماوغٌر جهولللم الفعلـ ٌعٌد الطالب الكتابٌن إلى المكتبة . ابن 
 .جازمة شرط بأداة الجملتٌن اربط با.محبو كونٌ - حٌاته فً اننساإل ـ ٌسعى 

 .الجملة فى المفعولٌن حدد.  حلة الجبال اببالض اكس ـ
 :لًٌ فٌما الخطأ صوب ـ 4
 .المجتهدٌنئ كوف -                   .خلق ذو بوكأ علمت ـ 

,  القتال فى اندفاعهم رأى عندما صعق ولكنه,  جبناء المصرٌٌن المجٌدة أكتوبر حرب فى اإلسرائٌلً العدو ظنـ 
  أبدا والهوان الذل ٌقبلون ال أنفسهم فالمصرٌون,  حتفها تلق احتاللنا فى دولة أى تفكر فمتى

 :   ٌلى ما القطعة من استخرج -2                                   خط تحته ما أعرب  -1
 نوعه واذكر.  بارزا ضمٌرا     أجزاءه وحدد.  شرط أسلوب   وحددهما.  مفعولٌن ٌنصب فعال   للمجهول مبنٌا فعال
 :طلوبم هو بما جبـ أ3
 (ٌلزم ما وغٌر  للمعلوم لعفلا ابن) .مقصرونلا عوقب ـ
 (جازمة رطش داةأٌ ٌنتالجمل ٌٌن اربط) .تقصٌره جزاء النٌ - الوطن حق فى ٌقصر -
 (الجملة كتابةأعد و ٌنللمفعومتعد  فعال دخلأ) .الرسم فى مهارة ذو نتـ أ
 (الجملة فى المفعولٌن أعرب) .مبٌدات المزارعٌن الوزارة طتعأ-

 ٌحسب فال,  شبابها استغالل إلى وٌدفعها,  الزحام عن بالبالد ٌنأى,  ضرورٌا أمرا الصحراء لتعمٌر االتجاه أصبح
  الكثٌر الخٌر  ٌلقوا مصر من شبر أى فى المصرٌون ٌنتقل فأٌنما,  جنة القاهرة المصرى

  ٌلى ما القطعه من استخرج -2           خط تحته ما أعرب  -1
 معتال واخر,  صحٌحا فعال       وحددهما.  لمفعولٌن متعدٌا فعال      متعدٌا وآخر الزما فعال

 أجزاءه وحدد,  شرط أسلوب
 :القوسٌن مجن مما الصحٌحة االبابة اخترـ 3
 ........................ ) منتصًرا ـ منتصٌر ـ منتصٍر (  الحق علمت - 1
 ) العاملون ـ العامالن ـ العاملٌن(     1 نتجانالم............  قدرٌ - 2
 :كنم لبٌط حسبما اًجبـ 4
 (صحٌحة الجملة بتواك ,"الذى" من بدال "من" ضع) .هنع هللا ٌرضى والدٌه رضا فً سعىٌ ىذال ـ
 (نائب الفاعل  وحدد جهولللم لعفلا نبا) .الخبر القناة أذاعت -
 (الجملة فً ٌنلوعالمف ربعاً ) .الرحمات هللا لواأاس -3

 و العداوة زرع فى عدو كل فٌفشل,  تماسكا أكثر وٌجعلهم,  المصرٌٌن ٌمٌز مقدس رباط هى الوطنٌة الوحدة إنـ 
  بالده ترق بها المصري ٌعتز فمتى,  أبنائه بٌن كلتٌهما الكراهٌة

 : ٌلى ما القطعة من استخرج -2                             خط تحته ما أعرب  -1
 متعدٌا واخر الزما فعال         متصال واخر,  منفصال ضمٌرا  صحٌحٌن فعلٌن   أجزاءه وحدد.  شرط أسلوب

 .ٌلزم ما وغٌر مة,زجا رطش داةبأ ٌنتالجمل بٌن ارٌط ,  الثواب ٌجنى - الخٌر فى عىسـ 3ٌ
 .ٌلزم ما روغٌ للمجهول, الفعل ابن. 1طنقال الحالف باع ـ 4
 .ٌلزم ما وغٌر المنكر للمثنى اإلشارة اسم اجعل . المسابقة فى فاز الذى الطالب هو هذا  ـ5
 .الجملةفً  ولٌنفعالم ربعاً .  صدقات الفقٌر الغنىـ أعطى 6 
 .ٌلزم ما وغٌر ٌنقالٌ ٌفٌد فعال أدخل . كرٌم أذتـ 7

 ولهذا النافع العلم على لصتح ةالمكتب تزر فمتى المجدون البطال علٌها بلقٌ ةالشٌق بالكتب عامرة المكتبة وجدتـ 
 ..العقول تنوٌر على اصحر نمكا كل فً اتبالمكتُتنشأ 

  :ٌلى ما فقرةال من ستخرجا ب (                                     .خط تحتها م بأعر أ (
 .أجزاءه  وحدد رطش لوبأس -2    .المفعولٌن  وحدد عولٌنفم ٌنصبفعال  – 1
 .الفاعل بئنا  كرذوا للمجهول انٌبم فعال ـ3

 .ٌلزم ما وغٌر للمجهول الفعل ناب الدٌنٌة, البرامج اناهدش سماً جـ ( 
 .جازمة رطش بأداة اربط. دعاءه, تجٌبسٌ - رٌه المؤمن وعٌدد ( 

 .ٌلزم ما وغٌر للمعلوم الفعل ابن. بحرٌة, كارفاأل تشوقهـ ( ن
 .أعرب ما تحته خط.,واسعة  ربه مغفرة العبد ساًل (و)
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 إلى ٌصل العلم لبٌط ومن األنبٌاء  ورثةلماء فالع الخٌر؛ إلى تجهام انساإلنل تجع تًال األسباب من العلم إنـ 
 .اعجمٌ الناس من قدرٌُ و العلٌا المكانة

 استخرج من العبارة ما ٌلً : ( ب)                             .خط تحته ما أعرب(  ا) 
 .المفعولٌن وعٌن لمفعولٌن, اٌمتعد فعال - 1
 .أجزاءه وحدد رطش أسلوب -3 .الفاعل نائبر كذوا للمجهول, مبنٌا فعآل-2
 :المطلوب بسح اًجب( جـ)
 .ٌلزم ما وغٌر ٌنقالٌ ٌفٌد فعال أدخل «كرٌم تنأ» - 1
 ما ٌلزم وغٌر شرط بأداة ٌنتالجمل بٌن اربط. االمراض, من كمجس تقى - الرٌاضة تمارس  -2
 .ٌلزم ما وغٌر للمجهول الفعل ابن. العلم, طالبً رادالق هللا ٌعٌن» -3
 .وأعربهما الجملة فى المفعولٌن حدد. براءته, إلثبات فرصة لمتهمً االقاض طىعأ - 4

 وال  لناسا وٌحترمه للعال ٌرق به ٌتمسكمن ف. حٌاته فً مطمئنا اإلنسان ٌجعل الصفات العظٌمة ,  من اإلخالص ـ
 .اإلٌمان انزٌمب إال اإلخالص ٌقاس

 : الفقرة من استخرج( ب)                                             -خط تحته ما أغرب(  أ )
 .دهمادوح ,نلمفعولٌ متعدٌا ـ فعال2.             أجزاءه ددوح شرط, أسلوب ـ1
 .الفاعل نائب ٌنوع للمجهول, ا مبنٌ فعال ـ3
 : ىلٌ مما عبارة' كل اممأ مطلوب هو بما أجب( ج)
 1ٌلزم ام رغٌو للمجهول, الفعل ناب..  المقصرٌن المعلم وملٌـ 1
 1ٌلزم غٌرو جازمة رطش بأداة الجملتٌن بٌن اربط. «داءنال جٌبن» — «الوطن دىناٌ» ـ2
 : ىلٌ فٌما القوسٌن بٌن مما حٌحةصال ةتخٌر اإلجاب( د)
 (.ًة مكافأ – مكافأةٍ  – أةٌ مكاف: ) «الدراسة فً ناقلتفو..... .... المعلم انطاعاً »ـ 1
 (.جعل - حمن - علم: )«اقصندو الخشب النجار ـ ...............2
 (.صواب هماكال — ثانٌا به مفعوال - حاال)  : تعرب «ساطعة» كلمة. ساطعة الشمس رأٌتـ 3

 فٌها تقوالٌل علٌها ٌحرصون المؤمنونو , للقلوب انقٌ واتصاال للذنوب ارتطهٌ هللا جعلها الدٌن, ادعم الصالةـ 
 . تكرمواـ  المنصتون أٌهاـ   علٌها لوابتق فإن بربهم,

 : السابقة الفقرة من استخرج( ب)                              .خط تحته ما أعرب(  آ) 
 .المفعولٌن اذكرو مفعولٌن, ٌنصب فعال ـ 2                 .أجزاءه ددوح شرط, أسلوب ـ1
 .للمجهول مبنٌا ـ فعال5      .متعدٌا وآخر 1 ازمال الفع ـ4       .معتال وآخر ء حاصحٌ فعال ـ 3
 : القوسٌن بٌن المطلوب حسب أجب( ج)
 -(ٌلزم ما غٌر للمجهول, الفعل ناب. )ءٌاأنق نالمصلٌ هللا جعل ـ1
 (.صحٌحة الجملة كتابة وأعد , والفاعل الفعل احنف. )بمبادئكم كٌنتمسم وجدناكم ـ2
 (.السابقة الجملة فً خطأ كل بوص. )باهلل االتصال متعة ٌعٌش ٌصلى نـ م3
 (.مناسبا فغال النقط مكان ضع, )مكافأتٌن المعلمتٌن المدٌرة.............  ـ4

 علٌها ٌقبل العربٌة فضل ٌعرفن وم وصانها, هللا حفظها التً القرآن لغة فهً , رةثٌك بفضائل العربٌة اللغة تـ ُخص  
 . ,( واهتمامه عناٌته موضوع وٌجعلها ,

 :القطعة فً خط تهتح الم الصحٌح اإلعراب تخٌر( أ) 
  (نعت - به مفعول - إلٌه مضاف: )«كثٌرة(»1)
 (.خبر - نعت - به مفعول: )«لغة»(2)
  (به مفعول - إلٌه مضاف - مجرور اسم« : ) فضل» (3)
 : ٌلً ما القطعة من استخرج( ب)
 .للمجهول نٌامب فعال ـ 2                           .أجزاءه ٌنوب شرط, أسلوبـ 1
 .إعرابه عالمة ٌنوب فاعال, ـ 3              . لٌنالمفعو كرذوا 1لٌنوعلمف تعدٌام فعال ـ4
 .واحد لمفعول اعدٌتم الفع ـ 4
 (..الجدٌدٌن المشروعٌن نالمهندسو خطط: » الضبط مع للمجهول اآلتٌة الجملة نبا( ج)
 .ٌلزم ما رٌوغ ء الٌقٌن ٌفٌد فعلال الجملة هذه على أدخل. «المذاكرة فً مجتهدان لطالبانا( »د)
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 : ٌأتى فٌما القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة اختر)هـ(
 (.قرٌبةً  - قرٌبةٍ  — ةٌ قرٌب: )الشمس الولد حسبـ 1
 ا(حرُ شِ  - حرَ شَ  - حرٍ شُ : ) لدرسا............. ـ 2
 (.ع تس – تسعى - تسعوا: ). سعٌك ثمرة تجن التفوق إلى............ تىـ م3
 ) رأى ـ منح ـ وجد (  . جائزة المتفوق المعلمـ ................4

 لوث حٌن كلها األمراض النتشاربا وسب ا,حقبٌ وجعله الجمال هذا أفسد اإلنسان ولكن  جمٌال شًء كل هللا خلقـ 
 1سهنف حق فى اإلنسان ارتكبه ما ٌعرف الطبٌعة إلى ٌنظر نمف ارةضال بالمبٌدات غرقتأُ  النباتات حتى والهواء الماء

 : ٌلى فٌما وسٌنقال بٌن مما خط تحتها التً ماتكلال إلعراب الصحٌحة اإلجابة تخٌر( أ.) 
 .الفتحة نصبه , وعالمة( منصوبا به مفعوال - منصوبا ازتمٌٌ - نصوبةم حاال: ) عربت (جمٌال ) ـ1
 .الكسرة جره , وعالمة(ارمجرو اماس - ارمجرو اتنع - ارمجرو إلٌه افمضا: ) عربت ( الضارةـ ) 2
 .الضمة رفعه , وعالمة( اعمرفوعال فاـ  اعمرفو مبتدأ ـ اعمرفو ارخب: ) عربت (اإلنسانـ ) 3
 : الفقرة من استخرج( ب)
 .الفاعل نائب نبٌو للمجهول, نٌامب فعالـ 2                   . أجزاءه ٌنوب شرط, أسلوب ـ1
 .واحد لمفعول اٌمتعد وأخر امالز فعال ـ 4            1 وانكرهما لمفعولٌن؛ متعدٌا فعال ـ 3
 بهو مطلو بما أجب( ج)
 الخطأ بوص. «مشروعاتهم فً ناجحون المهندسون لمتـ ع1
 .ٌلزم ما وغٌر مناسبة, قرط بأداة الجملتٌن بٌن اربط.  احواض الجمال ترى  - نلكوا إلى ظرنتـ 2
 .زملٌ ما رٌوغ للمعلوم, الفعل بنا.  المقصرون عوقبـ 3

 فى غٌرهم إلٌهم ٌلجأ ٌنذال الناس مناألتقٌاء هم الصفة هذه فٌهم وفرتت والذٌن , مرا ولوكان الحق ٌقال أن ـ ٌنبغً 
 ٌنرالدا فى السعادة هللا ٌمنحك هماٌكل واألمانة بالصدق قلتخ ,  بنى فٌا ,  الشدائد

 : ىلٌ ما السابقة الفقرة من استخرج( ب)                     .السابقة الفترة فى خط تحته ما ربعاً  (أ) 
 .إعرابه وعالمة اعل,فال كرنائبذوا للمجهول, مبنٌا  فعالـ 1
 1 دهمادوح لمفعولٌن,ٌا متعد فعال ـ3                    .فاعله كرذوا  امالز فعؤل ـ 2
 .زمٌل ما رٌوغ جازمة, طرش بأداة الجملتٌن بٌن اربط. عنك هللا ٌرضى - الحق تقول( ج)
 ما ٌلزم وغٌر والخبر, المبتدأ أصلهما مفعولٌن صبنت التً األفعال من فعال الجملة لىع دخل. ً نوصادق وننالمؤم ( د)

 (الجملة كتابةأعد و ٌنلالمفعومتعدٌا  فعال ؟دخل) .الرسم فً ةذو مهار نتأ )هـ(
 .ٌلزم ما وغٌر للمجهول, لجملةا ابن.  جائزتٌن المتفوقٌن المعلم حنم ) و(

 عمله إتقان إلى ٌسع نمف والعمل,م بالعل بلدكم على ٌنحرٌص فكونوا , اعٌوا شعبا ومنحها  انآم ادبل مصر هللا جعلـ 
 . العملساعة  دقت فقد فانهضوا؛الكفاح   علٌه ُكتب  شعب فنحن رته,ثم ٌجد

 : رةقالف من جخراست( ب)                       .خط تحته ما أعرب( أ) 
 .ذكرهماوا والخبر, المبتدأ أصلهما لمفعولٌن متعدٌا ـ فعال1
 1كرهماذوا والخبر, المبتدأ أصلهما لٌس لمفعولٌن اٌمتعد فعالـ 2
 .الفاعل نائب وعق ,ول للمجه مبنٌا ـ فعال4              .والجواب الشرط فعلى ٌنوع للشرط, أسلوبا ـ3
 .امالز الفعـ 6            . نوعه كرذوا تالمع الفعـ 5
 : ٌلً فٌما جملة كل اًمام بهو مطلو بما اًجب( ب)
 .الٌقٌن أفعال فعال من ,لةمالج على أدخل.  مخلصون ن المعلموـ 1
 .زمٌل اٌر موغ للمجهول, ةلالجم بنا 1 المقصرٌن المعلم المـ 2
 .زمٌل ما رٌوغ جازمة, رطش بأداة الجملتٌن بٌن اربط..«هللا عنهم  ٌرضى» - «هللا ابعق نٌخشو( »د)

 : ىٌل فٌما القد بٌن مما الصواب تخٌر) هـ ( 
 : السابقة الجملة فً «رأٌت »  الفعل. بخلقه امرحٌ هللا رأٌت ـ 1
 (.به مفعوال ٌنصب ال - مفعولٌن ٌنصب - ادواح مفعوال ٌنصب)
 : السابقة الجملة فً «رأٌت »الفعل. اءفنال فً الطالب ٌتأً ر ـ2
 (.به مفعوال ٌنصب ال — مفعولٌن ٌنصب - ادواح مفعوال ٌنصب)
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ع  1  مراجعة ليلة االمتحان   

   أ / اسالم عبد الغين      

    

 ٖٝا ْؼذع بأخالم نشمي١ -1
نش٠ ايكذّ  )تؿػًٗا(ايت٢ حتتًٗا (املٓعي١)غ َا املشتب١

 ؟ را؟ ٚملا

  األٚىل عاملٝااملطتب١  -1
 ألْٗا ػصب قًٛب ٚعكٍٛ ايٓاؽ -2

غ  َا ايز٣ حيذخ عٓذَا ٜبذأ اذتذٜح عٔ 
 ايبطٛالت 

ٜٚؿذعٕٛ ٜتفطغ ايٓاؽ يًشسٜح عٔ نط٠ ايكسّ  
 . ْ٘ٛحيب ٜٔايفطٜل ايص

 غ َا ايبطٛالت ايعامل١ٝ ؟

 ز نأؽ ايعامل 

 َا ايبطٛالت ايكاس١ٜ ؟ غ

 نأؽ األَِ األفطٜك١ٝ  -1
 ٚاألَِ األٚضب١ٝ  -2
 ٚأَطٜها ايالت١ٝٓٝ  -3

 َارا قذَت َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ ؟ غ

يًُداطط ايكش١ٝ ايت٢  )ابتعازا(قسَت عس٠ ْكا٥ح ػٓبا
 ايهط٣ٚ )ايتؿسز(تٓتر عٔ ايتعكب

غ : َارا أثبتت ايذساطات ايطب١ٝ ؟ َا املداطش 
 ايصش١ٝ يًتعصب ايهشٟٚ ؟

 )االْسفاع(١اؿُاغب )امل٤ًُٛ(أثبتت إٔ اؾٛ املؿشٕٛ
)ايكًل ٜعٜس َٔ إفطاظات ٖطَْٛات ايتٛتط )ايتأثط( ٚاالْفعاٍ

 َٔ ايػسز ايكُا٤ إىل ايسٚض٠ ايس١َٜٛ فٝعزاز (ٚاالْفعاٍ
 :ٖطَٕٛ اإلزضْايني )اخطاز(إفطاظ

 ايسّ بٜعٜس ايػهط ٚايهػط   -1

ٚؼسخ  غطع١ نطبات ايكًب ٚػًط ايؿطاٜني تعٜس -2
 غهت١ ايكًب١ٝ

َٔ عذع عكب٢ أٚ ؾًٌ ْكف٢ عٓس حيسخ  – 3
 أَطاض ايكًب ٚايػهطب ٜعإْٛ تاضٜذ ٚضاث٢

 غ  َا فا٥ذ٠ ٖشَٕٛ اإلدسْايني ؟

 نػط ايسّ )ْػب١(َعسٍٜهبط ايػهط ٚ
ُاعٝا يتعصب ايهش٣ٚ ادتغ َا خطٛس٠ ا

 ؟ٚاقتصادٜا

 )ؾس٠(ٚايعٓف )انططاب(ٜٓؿط ايفٛن٢ ادتُاعٝا : - 1
 اجملتُعب

كِٗ ٜرتنٕٛ أعُاهلِ ٜاملتعكبٕٛ يفط اقتصادٜا : -2
 ٜٚصٖبٕٛ ملؿاٖس٠ املباضٜات 

 نٝف ٜتِ َعادت١ ٖزا ايتعصب ؟ غ

 ايطٜان١ ٚأبػطٗا املؿ٢  )َعاٚي١(مبُاضغ١ -1
)نطٚض١ٜ ١نطٚض٠ ًَشعسّ تعكب مماضغ١ ايطٜان١ ب -2

 َٚػتُط٠(
 غ ملارا جيب عذّ ايتعصب؟

فتشكل بو ايطٚح ايطٜان١ٝ  )تجبت(سيت ترتغذ -1
 املتع١ ٚايػعاز٠ 

 فايطٜان١ تٓؿط اؾػِ ٚايعكٌ -2
 ْٛس ٚادتػشافٝا -2

 عِ تتشذخ املذسط١ نًٗا ٚملارا ؟  غ
 تتشسخ املسضغ١ عٔ ْٛض  -1
 اؾػطافٝا .ألْٗا سكًت ع٢ً زضد١ نعٝف١ ب -2

 را مل تصذم املذٜش٠ دسد١ ْٛس ؟ ملا غ
 الٕ ْٛض تًُٝص٠ فتٗس٠                -1
 ايعاّ املانٞ بهأؽ ايتفٛم .ٚفاظت ب -2
 

 غ َارا تٛقعت َذسط١ ادتػشافٝا ؟
 َٔ َؿه١ً َا  )تكاغٞ ٚتتأمل(إٔ تهٕٛ ْٛض تعا٢ْ -1
هلا ٜس املػاعس٠ سيت ال  )ْبػط ْٚكسّ(ٝذب منسف -2

 ٜهٝع َػتكبًٗا 
 االَتشإ ؟يظؤاٍ ايٛسٝذ بَا ا غ

 )سسزٟ ٚخككٞ(اضمس٢ خطٜط١ ايٛطٔ ايعطبٞ ٚعٝين
 عطبٞ .)بًس ٚزٚي١( عًٝٗا سسٚز نٌ قطط

يف إداب١ ْٛس  )ايسٖـ ٚايػطٜب(غ َا ايعذٝب
 االَتشإ؟ب
 مل تطغِ اؿسٚز ايساخ١ًٝ بني األقطاض ايعطب١ٝ -1
 ضمست اؿسٚز اـاضد١ٝ فكط ٚ -2 

 طِ اذتذٚد ؟ ملارا اَتٓعت ْٛس عٔ س غ
 ألٕ ايٛطٔ ايعطبٞ ٚاسس فال جيب ٚدٛز سسٚز بٝٓ٘ .

 َٓعتو )أغباب(ٌٖ ٖٓاى ظشٚفغ َٔ ايكا٥ٌ )
 ( ؟َٔ اطتزناس دسٚطو )سطَتو( 

 َع١ًُ اؾػطافٝا -1
ال مل متٓعين أ١ٜ ظطٚف ٚقس شانطت  فشدت ْٛس : -2

 زضٚغٞ دٝسا 
ملارا مل جتٝيب عًٞ ايظؤاٍ بطشٜك١ غ َٔ ايكا٥ٌ ) 

 (؟١صشٝش
 املسٜط٠  -1
 إدابيت قشٝش١ فسٖؿت املع١ًُ فشدت ْٛس : -2
ٚنٝف تهْٛني عًٞ قٛاب  ثِ قايت املع١ًُ : -3

 ٚاْت مل تطمسٞ اؿسٚز بني االقطاض ايعطب١ٝ 
 املع١ًُ ؟)تكٛضت( غ َارا ختًٝت

 ايٛطٔ ايعطبٞ بال سسٚز بني أقطاضٙ -1
 ٜٚٓتكٌ االْػإ عط١ٜ بني ايبالز ايعطب١ٝ -2 

 تظتطٝع ْٛس سطِ اذتذٚد ؟ غ ٌٖ 
 ٚضق١ ٚضمست عًٝٗا اؿسٚز )أخصت(ْعِ فكس تٓاٚيت

 غ َارا أدسنت املع١ًُ ؟
إٔ ْٛض مل تطغِ اؿسٚز بني االقطاض يٝؼ الْٗا مل تهٔ  -1

 تعطف نٝف تطمسٗا 
بني  )ايفٛاقٌ(اؿسٚز )متشٞ ٚؽتفٞ(ٚيهٔ تت٢ُٓ إٔ تعٍٚ -2

 اسس٠ ايٛطٔ ايعطبٞ ٜٚكبح ايٛطٔ ايعطبٞ أ١َ ٚ
 غ َارا قايت َع١ًُ ادتػشافٝا يٓٛس ف٢ ايٓٗا١ٜ ؟ 

 أْت ع٢ً سل
 َٔ قصص ايكشإٓ -3

؟  هلا ْٜٛع اهللَا اطِ ايكش١ٜ اييت أسطٌ  غ
 َٚارا فعٌ ؟

  بايعطام ْٟٝٓٛ -1
 ايٛاسس األسس بسأ ٜسعٛ ايٓاؽ إىل عباز٠ اهلل -2

 غ َا َٛقف ايٓاغ َٔ دع٠ٛ طٝذْا ْٜٛع

 ٓفصٕٚ اٚاَطٙ()ٜنإ ايٓاؽ ال ٜطٝعْٛ٘
 ؟َٔ ٖذاٜتِٗ  َارا فعٌ ْٜٛع عٓذَا ٜأغ غ
َٔ ٖساٜتِٗ  )اْكطاع االٌَ(ايٝأؽ  )ؿك٘(عٓسَا أزضن٘  -1

 انالهلِ( X)اضؾازِٖ 
)ْٗاٜتِٗ ز َكا٥ط  ِملكريٖ خطز َٔ ايكط١ٜ ٚتطنِٗ -2 

 َٚكاٜط(

 ؟  َارا فعٌ طٝذْا ْٜٛع بعذ إٔ غادس ايكش١ٜ غ
  .١ٓٝاػ٘ إىل ؾاط٧ ايبشط ٚضنب غف

 ؟  َارا سذخ بعذ إٔ سنب ايظف١ٓٝ غ
)ز اؾٛ بعس َٜٛني َٔ إعاض ايػف١ٓٝ تػري -1

 عاقف١ ؾسٜس٠  ٖسأت( X)ٖادت فذأ٠ ٖٚبت  دٛا٤ٚادٛا٤(
بٗا )ٜػكط(  دعًت املٛز ٜطفع ايػف١ٓٝ ٜٟٚٗٛ -2

 .ايػطم ع٢ً )قاضبت(ست٢ أٚؾهت

 عٓذَا أٚػهتقا٥ذ ايظف١ٓٝ غ َارا قاٍ 

 ؟ايظف١ٓٝ ع٢ً ايػشم 
َٔ محٛي١ ايػف١ٓٝ ٚالبس َٔ  )ْكًٌ(البس إٔ خنفض -1

 بأسس َٓا  ايتهش١ٝ
ع٢ً أمسا٤ ايطناب فُٔ  )اختٝاضباؿغ ز قطع(غٓذطٟ قطع١ -2

 يف ايبشط خطز امس٘ بعس ثالخ َطات فػٛف ًْكٝ٘
ايظف١ٓٝ  غ َارا فعٌ قا٥ذ ايظف١ٓٝ ست٢ ال تػشم

 ايبشش؟ يف (ْٜٛؼ)؟ ٚملارا أيكٛا 

 يف نٌ َط٠ خيطز اغِ ْٜٛؼ  َطات قطع١ ثالخأدطٜت 
 أيكٛٙ يف ايبشط )َٚٔ ٖٓا(َٚٔ ثِ

يظٝذْا ْٜٛع عًٝ٘ ايظالّ عٓذَا  غ َارا سذخ
 أيكٞ يف ايبشش ؟

بأَط َٔ اهلل ٚظٌ ايٓيب  )ععِٝ ز نداّ(ابتًع٘ سٛت ندِ
 . اؿٛت سًٝا )دٛف ز ابطٔ ٚبطٕٛ ٚبطٓإ(زاخٌ بطٔ ايهطِٜ

 ارا ؟طٔ اذتٛت ؟ ٚملبب ْٜٛع فعٌَارا  غ
  )قفش٘(ٜػتػفط اهلل ٜٚطًب عفٛٙ نإ -1
إْٞ نٓت َٔ  ال إي٘ إال أْت طبشاْوٜٚكٍٛ )  -2

  )ايعاملني
 ضغاي١ اهلل. )تٛقٌٝ(إبالغ )ٜتِ(ٍألْ٘ تطى قَٛ٘ ٚمل ٜهِ -3
َٚا ْٜٛع ؟  )ْسّ(تعايٞ تٛب١ غ ٌٖ تكبٌ اهلل 

 ؟ ايذيٌٝ
 ْعِ  -1
بشط ٜٚهع ػطح ايي ٜكعساؿٛت أَط اهلل  إٔ ايذيٌٝ : -2

 . ْٜٛؼ ع٢ً األضض
ساي١ ْٜٛع عٓذَا خشز َٔ بطٔ  نٝف ناْت غ 

 اذتٛت؟ 
 نإ دا٥عا َٚطٜها

 مب أَش اهلل تعايٞ ايٓباتات ؟ ٚملارا ؟ غ

 إٔ تُٓٛ  )ايكطع اٚ ايٝكطني(ايٓباتات -1
  ايؿُؼ َٔ سط ُاٜت٘ؿٚسيت ٜأنٌ  ايظبب : -2
ْٜٛع بعذ إٔ عاد إىل  طٝذْاَارا فعٌ   غ 

 ؟قشٜت٘ 
 . عاز إىل قطٜت٘ زعا أًٖٗا إىل اإلميإ باهلل ٚسسٙ

 ْٜٛع ؟ طٝذْا َارا تعًِ غ
زٕٚ إٔ ٜهًُ٘ ًٜ٘رتى عُ أسساإٔ اهلل ال حيب 
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ع  1  مراجعة ليلة االمتحان   

   أ / اسالم عبد الغين      

    

 

 عكب١ ٜظتأْف ايفتح -1

 َصش ؟ هِذتغ عالّ صُِ عُشٚ بعذ عٛدت٘ 

يف بطق١ غ١ٓ ايفتٛسات اييت بسأٖا  )َٛاق١ً(اغت٦ٓاف
 ٖـ22

 غ َٔ ايزٟ اختاسٙ عُشٚ يًزٖاب يربق١؟

 عكب١ بٔ ْافع

 غ ملارا اختاس عُشٚ عكب١ ؟

 .ألْ٘ َاٖط يف اؿطب-1

 رببط ٚايطّٚ بايخبري  -2

 غٓٛات  6ألْ٘ أقاّ يف بطق١  - 3

 ٚايشّٚ ؟ ايرببشبعكب١ خبريًا أصبح  عًٌغ 

 تغٓٛا ٦ألْ٘ أقاّ فٝٗا 
 ارا ؟عكب١ ؟ ٚملٝؽ دجت٘ اغ أٜٔ 

 إىل بطق١  -1
 ملٛاق١ً ايفتٛسات ٚؼكٌٝ ايهطٜب١ -2

 غ َا أثش ته١ًُ ايفتٛسات عًٞ عكب١ ؟

ٓفػ٘ بٚ اْبعجت بايػعاز٠ ؾطقت ٚدٗ٘ افطست٘ ٚ مل خيف
 املانٞ )أفهاض( خٛاطط

عكب١ بتهًٝف٘ مبٛاص١ً  )فطح(اغتبط غ ملارا
 ايفتٛسات ؟

 بػبب سب٘ يًذٗاز  -1
)عباز٠ ش ايرببط َٔ ايٛث١ٝٓ الْكا دا٤ت٘ألٕ ايفطق١  -2

 (األقٓاّ

 ؟ اذتشب١ٝ عكب١ َا أٍٚ أعُاٍغ 

   ٖر 41ط١ٓ  يٛات٘ قب١ًٝ  -1
 . ربق١ ٚأقاّ بٗايِ اػ٘ ث -2

 ( ؟يٛات٘غ َا َٛقف قب١ًٝ )

 أعًٓٛا ايطاع١ ٚاعتٓكٛا اإلغالّ ضانني

 غ نٝف ٚدذ عكب١ أٌٖ بشق١ ؟

 نُا تطنِٗ َٓص ثالخ عؿط٠ غ١ٓ  -1
ايسٜٔ اإلغالَٞ ٜكُٕٝٛ ؾعا٥طٙ باْتعاّ َتُػهني ب -2

  ٜٚتُػهٕٛ بأقٛي٘ ٚقٛاعسٙ

 غ َا طبب سضٕ عكب١ ؟

 رٖـ 43َٛت ابٔ خايت٘ عُطٚ بٔ ايعام غ١ٓ 
غ َارا فعٌ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ طفٝإ بعذ ٚفا٠ 

 عُشٚ بٔ ايعاص ؟

 َكطسانِ   َعا١ٜٚ بٔ سسٜرأضغٌ  -1
َكاتٌ  آالف 1١ عسزٙيفتح ايبالز ع٢ً دٝـ   -2

 ٖر  45 ط١ٓ

 غ َا ايزٟ سكك٘ َعا١ٜٚ بٔ سذٜر ؟

 كطمل اػ٘ثِ  )قًٌٝ(ْكط ن٦ٌٝ
 عكب١ ٜتذ٘ إيٞ إفشٜكٝا -2

 غ ايٞ َيت ظٌ عكب١ ٚايٞ عًٞ بشق١ ؟

 ٖر 4٤غ١ٓ  سيت -1
 غٓٛات  6أقاّ بٗا  -2 

 غ ملارا صاد تعًل ايرببش بعكب١ أثٓا٤ ٚالٜت٘ ع٢ً بشق١ ؟

 ؿػٔ َعاًَت٘ هلِ  -1
 عِٓٗضفع املعامل  -2

غ َا ارتطاب ايزٟ أسطً٘ َعا١ٜٚ إىل عكب١ ؟ 
 َٚت٢ ؟ َٚا َٛقف عكب١ ؟

 اختٝاضٙ يفتح إفطٜك١ٝ  -1
 ٖر 49 أيف دٓسٟ غ١ٓ  1١أضغٌ دٝـ عسزٙ  -2
  فطح ْٚاز٣ يف ايرببط باؾٗاز ع٢ً ايفٛض :َٛقف٘  -3

غ َا َٛقف ايرببش عٓذَا دعاِٖ عكب١ 
  ؟يًذٗاد

 بني زعٛت٘ أقبًٛا َٔ كتًف ايكبا٥ٌ ًَ -1
 . فطس٘ ععًُٝا تناْ -2

  ؟ربق١يٚدذ ادتٝؽ ايزٟ أسطً٘ َعا١ٜٚ غ َارا 

 َٔ ايرببط ٚدس دٝؿًا -1
 أٍٚ َط٠ ٜتعإٚ ايرببط ٚايعطب يف دٝـ ٚاسس  -2

 نٝف ٚدذٖا ؟؟هلا غ َا ايكب١ًٝ اييت اجت٘ عكب١

( غ١ٓ بظش بٔ أسطأ٠( اييت افتتشٗا )ٚدإقب١ًٝ ) -1
 ٖـ 23
 ست عٔ اإلغالّاضت ٚدذٖا : -2

 ؟ َٔ عكب١ غ َا َٛقف قب١ًٝ ٚدإ

 املػًُني  قاضب١ اساٚيٛ -1
 ٚزإ ًَو قبهٛا عًِٞٗ ٖٚعَ : عكب١ -2

 ؟صف ًَو ٚدإ ٖٚٛ ٚاقف أَاّ عكب١ غ

ٜتهًِ فتصٚب ايهًُات ساٍٚ ٚ ايطأؽ)َطأطأ(َٓهؼ
 . ع٢ً ؾفتٝ٘

 غ َارا تزنش ًَو ٚدإ ٖٚٛ ٚاقف أَاّ عكب١ ؟

 . ملػًُنيْكض عٗسٙ َع ا - 1

 َٓع إضغاٍ ايهطٜب١  - 2

 دعٌ قبًٝت٘ ؼاضب املػًُني  - 3
غ َارا طًب عكب١ َٔ ًَو ٚدإ ؟ َٚا َٛقف 

 املًو ؟

سفع ايهطٜب١ غٛف ت قاٍ عكب١ ملًو ٚدإ : -1
 بعريًا 36١اييت فطنٗا بػط بٔ أضطأ٠ 

ايعطب ٚ  اضبحيأنس يعكب١ أْ٘ ئ َٛقف٘ :  -2
 غٝسفع ايهطٜب١ 

 كب١ عٓذَا اقرتب َٔ فضإ ؟غ َارا فعٌ ع

  طت١ أَٝاٍهإ ٜبعس عٓٗا مبعػهط ظٝؿ٘  -1

ألِْٗ قس  أضغٌ َٔ ٜسعٛ أًٖٗا إىل اإلغالّ -2 
 2١تعاٖطٚا باالغالّ عٓسَا اْتكط عًِٝٗ عكب١ َٔ 

  غ١ٓ 
 (أٜاّ 8فعإ بعٝس٠ عٔ ٚزإ ب)   -3

غ َا َٛقف أٌٖ فضإ عٓذَا دعاِٖ عكب١ إىل 
 اإلطالّ ؟

 ٛا يٓسا٤ عكب١ اغتذاب -1
 اإلغالّ زخٛهلِ ب أعًٓٛا -2

 غ ملارا مل ٜعًٔ ًَو فضإ سأٜ٘ صشاس١ ؟

 ألْ٘ نإ ٚثًٓٝا ال ٜؤَٔ باألزٜإ -1
 نإ ضدال َرتفا ٚغٓٝا  -2

 ؟ ٙٓٛددغ مب أَش عكب١ 

           بإسهاض ًَو فعإ 
غ ملارا اْذٖؽ ًَو فضإ عٓذَا ٚصٌ إىل خ١ُٝ 

 عكب١ ؟

ٚغط دٓٛزٙ جيًؼ ع٢ً األضض ألْ٘ ضأٟ عكب١  -1

 بتٛانع 
 عًٝ٘ ايفدط ٜعٗط الٚ -2

 عكب١ ؟ يفًَو فضإ  ظٔ اراغ َ

 إٔ عكب١ غٝٓعٍ ب٘ أؾس ايعكاب  -1
 ضفه٘ زفع ايهطٜب١ ٚقاضب١ املػًُني بظبب : -2

باألطشٟ ألٕ  )ْعاقب(إْٓا ال ْٓهٌغ َٔ ايكا٥ٌ ملٔ "
 "؟ دٜٓٓا ميٓعٓا َٔ ريو

 عكب١ إىل ًَو فعإ 

 طبب إسطاس ًَو فضإ َاػًٝا ؟ غ َا

 تأزٜب ي٘ ست٢ ال حياضب ايعطب َط٠ أخط٣ -1

 بعريًا 3١١ست٢ ٜسفع ايهطٜب١ ٢ٖٚ  -2 
املذٕ ٚايكشٟ اييت بعذد املظًُني صاد  غ ملارا

 ٜفتشٗا عكب١ ؟

َٔ املػًُني ٜعًُٕٛ أًٖٗا ايًػ١  مجاع١ألْ٘ ٜرتى  
 ايعطب١ٝ ٚقٛاعس ايسٜٔ اإلغالَٞ

 ٕبٓا٤ ايكريٚا -3
 عكب١ َذ١ٜٓ ايكريٚإ ؟ بينغ ملارا 

 يتهٕٛ عاق١ُ يًُػًُني  -1
 ٜهع فٝٗا اؾٝـ اغًشت٘ ٚاَتعت٘ -2
 إيٝ٘  صٖبَهإ أَٔ ٜ -3
 َهإ ٜسضؽ فٝ٘ اؾٝـ اؿطب ٚايكتاٍ -4

 غ َا اطِ ايكريٚإ قذميا ؟

 ق١ُْٝٛ بتْٛؼ 

 غ َا َٛاصفات ق١ُْٝٛ ؟

عٔ بعٝس  -نجٝف األؾذاض  ايصفات ادت١ًُٝ : -1
 طٝب اهلٛا٤ ٚايرتب١  -ايبشط 

مل  -٧ًَ بايػباع ٚاالفاعٞ  ايصفات ايظ١٦ٝ : -2
 ٜػهٓ٘ أسس َٔ ايرببط ٚايطّٚ

 غ ملارا مل ٜظهٓ٘ أسذ َٔ ايرببش ٚايشّٚ ؟

 فٝ٘  ألْ٘ ٧ًَ بايػباع ٚاالفاعٞ ٚاؿؿطات اييت ػٍٛ

 غ مبا أَش عكب١ دٓٛدٙ ؟ َٚارا قاٍ ؟

  ايٛسٛفطٗطٚا املهإ َٔ األفاعٞ ٚ -1
  "ٚقاٍ " ٖزا قريٚاْهِعكب١ ضق٘  )غطظ(فطنع -2

 غ َارا أنذ املؤسخٕٛ عٔ املهإ ؟

 عاَا  4١أْ٘ ظٌ ْعٝفا ملس٠ 

 غ َارا بين عكب١ يف ايكريٚإ ؟

 املػذس اؾاَع  -1
غٓٛات َٔ غ١ٓ  5 ملس٠  )بٝٛتِٗ(بين املػًُٕٛ زٚضِٖ -2

 ٖر  55ٖر ايٞ  5١

 غ َا َع٢ٓ ايكريٚإ ؟

 ٓاؽ ٚاؾٝـَهإ اي
 أخطش َعاسى عكب١ -4

 قط٢ عكب١ أٜاَ٘ بايكريٚإ ؟ ٤غ يف أٟ ػٞ
  بسأ ٜعٝس تٓعِٝ اؾٝـ. -1 -1
 ٜطتب امل١ُٓٝ ٚ املٝػط٠ ٚايكًب.ٚ -2 -2

 ٚضح ريو ؟عكب١ زتاٖذ ٚ َعًِ ألٚالدٙ  غ
ألْ٘ يف اي١ًًٝ اييت سسزٖا يًػعٚ أخص  زتاٖذ: -1

 ٜتشسخ َع أٚالزٙ عٔ اؾٗاز.
 أٚق٢ أٚالزٙ اؾٗاز ٚاالغتؿٗاز. ألْ٘  َعًِ : -2
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ع  1  مراجعة ليلة االمتحان   

   أ / اسالم عبد الغين      

    

إْين بعت ْفظٞ هلل عض ٚ دٌ فال أصاٍ أداٖذ نٌ َٔ  غ
 ؟ َٚا املٓاطب١؟ ملٔ َٔ ايكا٥ٌ  نفش باهلل

 ألٚالزٙ  -قاهلاعكب١  -1
 يعاب س١ٜٓ امل َتذ٘ -2
 سب٘ يًذٗاز . تذٍ عًٞ : -3

 اىل أٜٔ نإ ادتٝؽ َتذٗا ؟ غ
 س١ٜٓ ايعابمل -1
  ٓط١ٓٝ باؾعا٥ط قػ امسٗا االٕ : -2

 ايزٟ اطتدًف٘ عكب١ ع٢ً ايكريٚإ َٔ غ
 ب٣ًٛ  ظٖري بٔ قٝؼ اي -1
 تطى َع٘ مخػ١ آالف دٓسٟ  -2

  ؟عكب١ عٔ ادتٗادبعذ  اَاغ نِ ع
   غ١ٓ  62سيت ٚقٌ يػٔ  غبع غٓٛات

 ؟فِٝ قطٞ عكب١ َععِ سٝات٘ غ 
  زٜين ٜعًِ ايٓاؽ ايسٜٔ ضا٥س إَا : -1
  ٜفتح ايبالز فاٖس يف غبٌٝ اهللأٚ :  -2

إىل ايعامل مشظًا ال تػٝب  إْٓا حنٌُ) غ َٔ ايكا٥ٌ ملٔ
إْٗا ايكشإٓ مشع اإلطالّ مشع املجٌ ايعًٝا ٚ األخالم 

إٕ ٖزٙ ايؼُع البذ إٔ تظطع يف نٌ َهإ ، ايفاض١ً 
 (؟ إٕ يٌٝ ايٛث١ٝٓ قذ آرٕ بايضٚاٍ

 عكب١ بٔ ْافع ايٞ ْفػ٘
ْت متٛز د٦ٓا يألسض ٚنا )يكذ َٔ ايكا٥ٌ ملٔغ 

 ؟ًٖٗا ٜشطفٕٛ يف االطتعباد(بايعًِ ٚأ
 عكب١ ايٞ دٓٛزٙ

 ؟ ٞاالطالَايفتح غ نٝف ناْت ايبالد قبٌ 
 ايعًِ  ٜٓتؿط -1
 ؼت االغتعباز ايبٝعْطٞ ٜعٝـ ايٓاؽ -2
 ٜبٝعٕٛ اٚالزِٖ يسفع ايهطا٥ب -3

 غ نٝف اصبشت ايبالد بعذ االطالّ ؟
 سطض عكب١ ايرببط َٔ اؿهِ ايبٝعْطٞ -1
 عٌ ايٓاؽ غٛاغ١ٝد -2
 ضدع يًفكري سك٘ -3
 عٛض االدري سك٘ قبٌ َا جيف عطق٘ -4

 دٓٛدٙ؟ )سح(عكب٘ مبا ْصحغ 
 أؾسا٤ ع٢ً أعسا٥ٓا  يٓهٔ  -1
 ضمحا٤ مبٔ ٜسخًٕٛ االغالّ -2

 َعشن١ املصري -5
 غ َا عاص١ُ ايضاب ؟

 َس١ٜٓ )أز١ْ( 
 أٌٖ أد١ْ عٓذَا عًُٛا بضسف عكب١؟ غ َارا قشس

 ٓتِٗ ست٢ آخط دٓسٟ َِٓٗ ٜسافعٛا عٔ َسٜ
طهإ اد١ْ ٚعكب١ قبٌ  )تكٛض(غ َارا ختٌٝ 
 َعشن١ ايضاب؟

 ٜعطفٕٛ أْٗا َعطن١ خطري٠   طهإ أد١ْ :ختٌٝ  -1
 ٚقايٛا:

 إَا إٔ ٜٓتكُٛا َٔ املػًُني  -أ 
 ٚإَا إٔ تهٝع املٓطك١ َٔ أٜسِٜٗ . -ب
إٔ املعطن١ غتشسز َػتكبٌ دٗاز  عكب١ :ختٌٝ  -2

 ٓطك١ .املػًُني ف٢ امل
 

 غ نٝف اطتعذ أٌٖ أد١ْ يكتاٍ املظًُني ؟
 ٛازٟ غٗط استؿسٚا خاضز أغٛاض املس١ٜٓ ب -1
 ناْٛا عسزِٖ عؿطات اآلالف فكػُٛا أْفػِٗ إىل نتا٥ب  -2
 َٔ ايطّٚ ٚ ايرببط ط ابأفهٌ ايه ٜكٛز نٌ نتٝب١ -3 
ايٓػا٤ يتؿذٝع ايطداٍ  أخصٚا َعِٗ دٝـ َٔ -4

 ع٢ً ايكتاٍ 
 ملظًُٕٛ يًُعشن١ ؟غ نٝف اطتعذ ا

 ؿذعِٗ ع٢ً ايكتاٍ تأيك٢ ف٢ املػًُني خطب١ 
 ؟ ٚملارا خصُٗا بايزنش ؟نٝف محع عكب١ دٓٛدٙغ 

 بسض ٚايريَٛى  هلِ عٔ َعشنتني : سهِ -1
ألٕ عسز املػًُني نإ أقٌ َٔ عسز دٝـ  -2

 األعسا٤ َٚع شيو اْتكط املػًُٕٛ .
ضٍ َٚع ٖزا نتب اهلل يٓا ايٓصش ٚاْ) َٔ ايكا٥ٌ غ

اهلضمي١ باألعذا٤ ٚأصبشٓا حبُذ اهلل دٝؼا ٜٗض ايبالط 
  ( ايبٝضْطٞ ٜٚشٚع َا بك٢ َٔ بطاسق١ ايشّٚ
 قاهلا عكب١ ، فعازت محاغ١ املػًُني 

 ثك١ ايرببش ف٢ أْفظِٗ ؟ )تضعضعت(غ ملارا اٖتضت 
 املػًُني َٔ بعٝس  )تشاب(غباض األِْٗ ؾاٖسٚ -1
سسخ يًبالز  ٚؾاٖسٚا ملعإ األغًش١ فتصنطٚا َا -2

 األخطٟ 
تكذَٛا ٜا دٓٛدْا . ) َٔ ايكا٥ٌ َٚا املٓاطب١ غ

دافعٛا عٔ أسضهِ عٔ عشضهِ عٔ  سدايٓا. ٜا محاتٓا.
  طا٥ػ١ يًُظًُني( أَٛايهِ ال تهْٛٛا يك١ُ

 ْػا٤ ايطّٚ ٚايرببط   -1
دٓٛز عٓسَا أزضى ايهباط خٛف  املٓاطب١ : -2

 تطاب املػًُني بػبب ضؤٜتِٗ 
 ايطباط يًٓظا٤ ؟ ملارا تظًٌغ 

 تؿذٝع اؾٓٛز .ي
 ( ؟املصريغ صف َعشن١ ايضاب )

 ايتشِ اؾٝؿإ ٚاظٗط عكب١ بػاي١ ٚدطا٠  -1
اظٗط املػًُٕٛ َٗاضات سطب١ٝ سيت فط االعسا٤  -2

 ٖاضبني 
 ؟ )املصري(َعشن١ أد١ْغ َا ْتا٥ر 

 اْتٗت َكا١َٚ ايبٝعْطٝني متاَا  -1
 غِٓ عكب١ ٚدٝؿ٘ َػامن نجري٠ -2
 بح ايططٜل إىل طٓذ١ َٝػٛضا .أق -3

 غ  َا ايز٣ طًب٘ عكب١ َٔ ادتٝؽ ؟ 
 إٔ ٜأخص قػطا َٔ ايطاس١ يًصٖاب يطٓذ١.
 غ َارا ناْت ايشاس١ بايٓظب١ يعكب١ ؟ 

 أزا٤ قال٠ ايؿهط 
 ايضسف عًٞ طٓذ١ -6

 املذ١ٜٓ اييت ٚدذٖا عكب١ بطشٜك١ يطٓذ١َا  غ
إسذ٣ املذٕ اذتص١ٓٝ ٚدذٚا ف٢ طشٜكِٗ َذ١ٜٓ )
  ذ ايشّٚ خؼٞ أًٖٗا إٔ  خيشدٛا يكتاٍ املظًُني(عٗب

 َس١ٜٓ تٝٗطت  -1
 ناْت َس١ٜٓ َٔ سكٕٛ ايطّٚ -2

 ؟غ نٝف ٚدذ عكب١ َذ١ٜٓ تٝٗشت
 ٚدسٖا َػًك١ األبٛاب  -1
قٛت اؾٓٛز َٔ ايساخٌ حيصضٕٚ   عكب١ : مسع -2

 أْفػِٗ َٔ سطب املػًُني 

 غ َارا قشس اٌٖ تٝٗشت ؟
ًكٛا االبٛاب ٚحياضبٕٛ عكب١ حيتُٕٛ زاخٌ املس١ٜٓ ٚأغ 

 َٔ خًف االغٛاض
 غ َارا فعٌ عكب١ َع أٌٖ َذ١ٜٓ تٝٗشت ؟

 بهع١ أٜاّ  عكب١  شاقطِٖف -1
 زفع ايهطٜب١ .ست٢ انطط ًَهٗا يًتػًِٝ ٚ -2

 شدٛا يكتاٍ املظًُني؟غ  ملارا خؼٞ أٌٖ تٝٗشت إٔ خي
خاف أًٖٗا إٔ ًٜكٛا ْفؼ ٖعمي١ أٌٖ املسٕ  -1

 األخط٣ 
 َٔ ايكا٥ٌ ؟ يٓا َٔ َٛاد١ٗ املظًُني( ال قبٌغ )

 اٌٖ تٝٗطت 
غ َا ايز٣ أدسن٘ عكب١ عٓذَا مسع ادتٓٛد 

 َٔ قتاٍ املظًُني؟زسٕٚ أْفظِٗ حي
أِْٗ ال قسض٠ هلِ ع٢ً قتاٍ املػًُني ٚإٔ اهلل قصف  -1

 ايطعب ف٢ قًٛب أعسا٥٘
 ٚزعا اهلل إ ٜػاعسٙ عًٞ ته١ًُ اؾٗاز . -2

 بالد ايت٢ َش بٗا؟ٌ عكب١ أٌٖ ايغ نٝف اطتكب
 خطدٛا ًًَٗني َٚهربٜٔ حيٕٝٛ عكب١ -1
أعطٛا دٝؿ٘ املا٤ ٚايطعاّ ٚايػالح ٚتطٛع نجري  -2 

 َِٓٗ يالْهُاّ إىل دٝـ عكب١.
 ؟ملارا اطتكبٌ ًَو طٓذ١ عكب١ أسظٔ اطتكباٍ غ 

 هلِ ٠ٚألْ٘ ال خيفٞ ؾطا يًُػًُني ٚ ال ٜعٗط  ايعسا
؟ ضباط٘ ٚغ نٝف اطتكبٌ ًَو طٓذ١ عكب١ 

 َٚارا قذّ هلِ؟
 اغتهافِٗ ف٢ قكطٙ املطٌ ع٢ً ايبشط -1
ٚأعًٔ َٛافكت٘ ع٢ً نٌ هلِ ٖساٜا ْفٝػ١  :قذّ  -2

 َطايبِٗ .
 غ اإلطالّ دٜٔ ايظالّ  ٚضح ريو ؟

عٓسَا خطز ًَو طٓذ١ ًٜٝإ ايػُاضٟ يًرتسٝب  -1
 بايكا٥س ايعطبٞ ٚدٝؿ٘ 

٢ ٚافك٘ عكب١ ع٢ً ايػالّ ٚ مل حياضب٘ ٚ قطأ عكب١ ف -2
ْفػ٘ قٍٛ اهلل تعاىل "ٚإٕ دٓشٛا يًػًِ فادٓح هلا ٚ 

 تٛنٌ ع٢ً اهلل" 
 غ  فِٝ فهش عكب١ ؟ 

 ف٢ غعٚ بالز األْسيؼ  -1
بتأدٌٝ غعٚ األْسيؼ ألٕ   ْصش٘  ًَو طٓذ١: -2

 غهاْٗا َٔ ايكٛط ِٖٚ عسزِٖ نبري دسا 
 ؟عكب١  مب ْصح ًَو طٓذ١ غ 

 ك٢إٔ ٜتٛد٘ إىل  ايػٛؽ األز٢ْ ٚايػٛؽ األق -1
ألٕ غهاْٗا َٔ ايرببط ٚعكب١ خبري بايرببط ٜٚعطف  -2

 نٝف ٜٓتكط عًِٝٗ .
 غضٚ ايظٛغ -7

 غ َا َٛقف عكب١ َٔ ْصٝش١ ًَو طٓذ١ ؟
 اقتٓع عكب١ بهالّ املًو  -1
 ٚأَط اؾٝـ بايتٛد٘ إىل ايػٛؽ األز٢ْ -2

طهت عكب١ ١ٖٗٝٓ بذا عًٝ٘ خالهلا أْ٘ اقتٓع غ  )
   كب١ ؟َا طبب طهٛت ع( بهالّ ًٜٝإ

 يًتفهري ف٢ نالّ ًٜٝإ .
   غ مب أَش دٝؼ٘ ؟ 

 بايتٛد٘ إىل ايػٛؽ األز٢ْ )ٚيًٝٞ (.
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 ؟سذٚد ٚيًٝٞٚصٌ  غ َارا فعٌ عكب١ عٓذَا
 أضغٌ إيِٝٗ َٔ ٜسعِٖٛ إىل اإلغالّ 

 غ أٜٔ تٛدذ ٚيًٝٞ؟
 ايؿُاٍ يف َٓطك١ غطب فاؽ -1
 ٚامسٗا االٕ قكط فطعٕٛ -2

 كب١؟ ع طًبَٔ  غ َا َٛقف أٌٖ ٚيًٝٞ
 ضفهٛا ٚقُُٛا ع٢ً قتاٍ املػًُني  

 اإلطالّ ؟ٌ سفض أٌٖ َذ١ٜٓ ٚي٢ًٝ ايذخٍٛ بغ عً
 يهجط٠ عسزِٖ فًِ ٜتٛقعٛا اهلعمي١ أبسًا

؟ أٚ )ٚيًٝٞ(  غ َارا سذخ مبعشن١ ايظٛغ االدْٞ
 ؟)ايك١ً املؤ١َٓ تظتطٝع بك٠ٛ إمياْٗا إٔ تػًب ايهجش٠(

ف٢ ايسخٍٛ ضدع ضغٍٛ عكب١ َٚع٘ ضفض أًٖٗا  -1
 اإلغالّ 

 َعطن١ ق١ٜٛ أَط عكب١ باقتشاّ املس١ٜٓ ٚسسثت  -2
 ٚيًٝٞ ؟ غ َا ْتٝذ١ َعشن١

 ايرببط َٗعَٚني  فط -1
 ٚغِٓ عكب١ َػامن نجري٠  -2

 ًظٛغ األقص٢ ؟غ  ملارا اجت٘ عكب١ ي
 يٝهٌُ اْتكاضات٘ -1
 ٜٚطفع ضا١ٜ اإلغالّ -2

 ؟ظٛغ األقص٢ َفادأ٠ غ ٌٖ اجتاٙ عكب١ يً
 ْٛا ٜعًُٕٛ َا سسخ ف٢ ايػٛؽ األز٢ْ ألِْٗ نا -ال

 غ نٝف اطتعذ أٌٖ ايظٛغ األقص٢ ؟
ػُعٛا أَاّ أغٛاض املس١ٜٓ .                               -1
 اغتعاْٛا بهٌ ايكبا٥ٌ اجملاٚض٠ هلِ . -2

 ٗضّ أٌٖ ايظٛغ األقص٢ ؟َارا فعٌ عكب١ َعغ 
 قاَت َعطن١ ؾسٜس٠  -1
 تاضٜذ سطٚبِٗب أشاقِٗ دٝـ عكب١ أغٛأ ٖعمي١ -2
 حيتُٛا باملس١ٜٓ فأضاز ايرببط إٔ ٜرتادعٛا ٚ  -3
٦ًَٛا ؾٛاضع املػًُني غبكِٖٛ زاخٌ املس١ٜٓ ٚ  -4

 املس١ٜٓ غٝٛهلِ ٚ اغتٛيٛا عًٝٗا
 غ َا ْتا٥ر َعشن١ ايظٛغ األقص٢؟

 دٓٛب٘ ف٢ ٜس املػًُني غكٛط ٚغط املػطب األقك٢ ٚ 
 نا١ٖٓ دباٍ أٚساغ -8

ذا٤ اهلل بعذ غضٚ ايظٛغ عأفهش عكب١ ٚغ فِٝ 
 األقص٢ ؟

فهط ف٢ غعٚات دسٜس٠ ٜع٢ً بٗا ؾإٔ  عكب١ : -1
 اإلغالّ 

ٚع٢ً  )خسع(ٜسبطٕٚ ي٘ املهاٜس أعذا٤ اهلل : -2
 ضأغِٗ نا١ٖٓ دباٍ أٚضاؽ.

)إٕ دٝؽ َا َٓاطبتٗا ؟َٔ ايكا٥ٌ ملٔ ؟ غ
املظًُني ال قبٌ يٓا مبشاسبت٘ ٚأْتِ تعشفٕٛ أْ٘ ٖضّ 

عٗا ذتهُ٘ ٚيٝع أَآَا إال س١ًٝ مجٝع ايكبا٥ٌ ٚأخط
  ٚاسذ٠ يًكطا٤ عًِٝٗ (

 ألٚالزٖا ايجالث١. -دباٍ أٚضاؽ  ١: نآٖايكا٥ٌ  -1
عٓسَا ناْٛا خيططٕٛ يًكها٤ ع٢ً  املٓاطب١ : -2

 عكب١ ٚدٝؿ٘.
غ َا س١ًٝ ايها١ٖٓ يًكطا٤ ع٢ً عكب١ ؟ ٌٖٚ 

 جنشت ؟ عًٌ يـُا تكٍٛ ؟
طعًٝٗا عكب١ ضزّ مجٝع اآلباض ايت٢ َ اذت١ًٝ : -1

 ٚدٝؿ٘ 

 مل تٓذح ٖصٙ اؿ١ًٝ  -2
 ألٕ عكب١ ضدع باؾٝـ َٔ ططٜل آخط  -3

ايرببش عٓذَا ٚصٌ ملذ١ٜٓ غ نٝف ٚدذ عكب١ 
 ؟ َٚا ايز٣ ظٓ٘ ؟(طب١ٓ)طٓذ١

 ٚدس ايرببط ف٢ ساي١ ٖس٤ٚ ٚاغتكطاض  -1
ٚمل ٜعس فِٝٗ َٔ حيب ٛا ُأِْٗ اغتػً : فعٔ -2

 اؿطب .
بايعٛد٠ إىل َذ١ٜٓ غ ملارا مسح عكب١ دتٓٛدٙ 

 ايكريٚإ؟
 ألْ٘ ٚدس ايرببط ف٢ ساي١ ٖس٤ٚ ٚاغتكطاض .

غ نِ دٓذٜا أبك٢ عكب٘ َع٘ ؟ ٚأٜٔ رٖب 
 ايباقٕٛ ؟

 ثالمثا١٥ دٓسٟ                        -1
 ٚأَط ايباقني بايطدٛع إىل ايكريٚإ. -2

 غ  ديٌ ع٢ً ثك١ عكب١ باطتظالّ ايرببش؟
 ىل َس١ٜٓ ايكريٚإ. ز  أشٕ ملععِ دٝؿ٘ بايعٛز٠ إ

 غ  َا سأٜو فُٝا فعً٘ عكب١ ؟
أض٣ أْ٘ تكطف غري قشٝح  فكس نإ ٚادبا عًٝ٘ إٔ  

 ٜطدع باؾٝـ نً٘ ٚال ٜفطق٘ ست٢ ال ٜطُع أعساؤٙ فٝ٘ 
 اطتؼٗاد عكب١ -9

) ٚدذت ايها١ٖٓ إٔ ايفشص١ قذ طٓشت يالْكطاض  غ
ع٢ً ايكا٥ذ ايعشبٞ أخزا بجأس ايرببش فاتصًت بضعُا٤ 

رببش ايزٜٔ سؼذٚا دٓٛدِٖ عٓذ قًع١ تٗٛد٠ سٝح اي
 نٝف طٓشت ايفشص١ يًها١ٖٓ ؟ اجت٘ عكب١(

عٓسَا عطفت إٔ عكب١ ضدع دٝؿ٘ ٚبك٢ ف٢ عسز 
 قًٌٝ َٔ ضداي٘ اتكًت بععُا٤ ايكبا٥ٌ 

 غ مبارا فٛد٧ عكب١ أثٓا٤ عٛدت٘ إىل طٓذ١ ؟
 اؾباٍ. ٛز ايرببط ٜػسٕٚ عًٝ٘ ططمَٔ دٓ بعسز نبري

 عكب١ ؟)اْسٖـ(  غ ملارا رٌٖ
 اؾٝٛف. أَاّعٓسَا ضأ٣ نػ١ًٝ بٔ ملعّ عكب١ تعذب 

 غ َارا تعشف عٔ نظ١ًٝ بٔ ملضّ ؟
أسس ظعُا٤ ايرببط ايصٜٔ تعاٖطٚا باإلغالّ ٚدعٌ  -1

 ايكبا٥ٌ ترتى االغالّ
 فكبض عًٝ٘ عكب١ ٚغذٓ٘  -2
 يهٓ٘ اغتطاع اهلطب أثٓا٤ عٛز٠ اؾٝـ إىل ايكريٚإ  -3
ٌ ايرببط١ٜ ٜسعٖٛا يكتاٍ عكب١ َط ع٢ً ايكبا٥ -4

 ٚدٓسٙ ٚاألخص بايجأض َٔ املػًُني .
 ختًٝ٘ نظ١ًٝ ؟ غ َارا 

إٔ عكب١ غريفع ضا١ٜ ايتػًِٝ ألْ٘ أَاّ دٝـ ٜهِ  
 اآلالف َٔ أبٓا٤ دباٍ أٚضاؽ 

 نظ١ًٝ ؟)اْسٖـ( غ ملارا رٌٖ
ٜتكسّ دٓٛزٙ ف٢ مل ٜػتػًِ ٚعٓسَا ضأ٣ عكب١  -1

 دطأ٠ 
 ايؿٗاز٠ أٜٗا املؤَٕٓٛ.ٜٚٓازٟ فِٝٗ إْٗا  -2

ايز٣ ٖض ايبالط ايبٝضْطٞ  فٛد٧ ايكا٥ذ املعفش غ 
باْتضاسات٘ ٚفتٛحات٘ بآالف اجلٓٛد َٔ ايرببش ٜظذٕٚ 

عًٝ٘ َظايو ٚػعاب اجلباٍ ٚأعذب َٔ ريو أْ٘ سأ٣ 
 نظ١ًٝ بٔ ملضّ ٜتكذّ ٖزٙ اجلٝٛش(

 
 

غ ناْت املعشن١ غري َتهاف١٦  ٚضح ريو َبًٝٓا 
 ْتٝذتٗا ؟

 ثالمثا١٥ َكاتٌ عسزِٖ ٕ دٝـ املػًُني أل -1
اآلالف َٔ أبٓا٤ دباٍ  أَا دٝـ األعسا٤ عسزِٖ -2

 أٚضاؽ.
اغتؿٗس عكب١ ٚدٓٛزٙ ف٢ غبٌٝ اهلل ايٓتٝذ١ :  -3

ٚاقبح َعًِ تاضخيٞ الْ٘ زفٔ  ف٢ تٗٛز٠ٚزفٓٛا مجٝعًا 
 فٝ٘ عكب١ ٚضفاق١

 ؟ٝا٠ األبطاٍ ْٗا١ٜ َؼشف١ ٚضحغ اْتٗت س
باملػًُني ضفهٛا االغتػالّ  عٓسَا أساط ايرببط

ٚاقتشُٛا قفٛف األعسا٤ ًًَٗني َٚهربٜٔ ٜهطبٕٛ 
ميًٝٓا ٜٚػاضًا ٜٚتًكٕٛ نطبات األعسا٤ ف٢ دًس ٚقرب 

  فاغتؿٗسٚا مجٝعًا.
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 تٛاضع طٝذْا عُش -1
 سافغ إبطاِٖٝ  ايؼاعش:

 ايفكطا٤ؾاعطايؿعب ٚ ؾاعطط ايٌٓٝ ٚؾاع : ٘ــــيكب
 

                            ٚساع صــاحـَب نــظش٣ إٔ سأ٣ عُـشا 
 اــــبني ايشعــ١ٝ عــطــال ٖٚـٛ ساعٝٗ

ٕٖ هل                             ـاــٚعٗــــذٙ مبًـــــٛى ايفشغ أ
 طٛسا َٔ اجلٓذ ٚاألحشاغ حيـُٝٗا

                  شأ٣ــــــــ٘ فـسآٙ َـظــــتػشقا يف َْٛـ
 فٝ٘ اجلــاليــ١ فـٞ أطــ٢ُ َعاْٝٗا 

                   فٛم ايجش٣ حتـت ظٌ ايذٚح َؼتُال 
 اــــــــبربد٠ نـــاد طـٍٛ ايعٗذ ٜبًٝٗ

                   ربٙ ــــــــفٗـإ يف عٝٓٝ٘ َا نــإ ٜهـ
 اــــَـٔ األنـــاطــــش ٚايذْٝا بأٜذٜٗ

                     ِــــــَٓـــت ملا أقُــت ايعـــذٍ بٝٓــٗأ
 اـــــفُٓت ّْٛ قـشٜش ايعـــني ٖاْٝٗ  

                       اــــٜا سافعـا سا١ٜ ايؼـٛس٣ ٚحــاسطـٗ
 دــــــضاى سبــو خــريا عـٔ حمبٝٗا

                   سأٟ اجلـُاعــ١ ال تؼــكــ٢ ايبالد ب٘ 
 اـــاخلـالف ٚسأٟ ايفشد ٜؼكٝٗ سغــِ 

 
 

  ساع
 : صاسب

: نظش٣
  : ايشع١ٝ 

  : عطال
:ساعٝٗا
  
: عٗذٙ

 : طٛس
 : ادتٓذ 

 األسشاغ 
 : حيُٝٗا 

  : َظتػشقا
 : ادتالي١
:  أمس٢

 َعاْٝٗا : 
 : ايجش٣

 ظٌ
 : ايذٚح

  : َؼتُال
 : بشد٠

  : ادن
 : ايعٗذ
:  ٜبًٝٗا

  : ٖإ
 : ٜهربٙ

 : األناطش 
  : ز  ايذْٝا 

  بأٜذٜٗا:

: أَٓت
: قشٜشايعني 

   : ٖاْٝٗا
: سافعا 
: سا١ٜ 
: ايؼٛس٣ 

 
  : ساسطٗا 

  : دضاى
 ×:  تؼك٢ 

 : ارتالف 

 تعبري ٜسٍ عًٞ ايسٖؿ١ ٚاالعذاب : ساع صاسب نظش٣

 بري مجٌٝ ٜسٍ ع٢ً تٛانع عُطتع: بني ايشع١ٝ عطال

تهاز ٜٛنح املعين ٚدٓاؽ ٜعطٞ : ساعٝٗا –ايشع١ٝ 
 ْػ١ُ َٛغٝك١ٝ 

تعبري ٜسٍ ع٢ً خربت٘ مبًٛى : عٗذٙ مبًٛى ايفشغ
 ايفطؽ 

 اغًٛب َؤنس بإٔ:إٔ هلا طٛس َٔ ادتٓذ

 يًتدكٝل ٚايتٛنٝس تٛنٝس أغًٛب:هلا طٛس َٔ ادتٓذ

 قٛض اؾٓس بايػٛض ايكٟٛ : طٛسا َٔ ادتٓذ

 ايعطف )ٚ( ٜفٝس تٓٛع ٚنجط٠ اؾٓٛز: ادتٓذ ٚاألسشاغ
فعٌ َهاضع ٜفٝس االغتُطاض ٚايتذسز : حتُٝٗا

 .ٚاغتشهاض ايكٛض٠
تعبري ٜسٍ ع٢ً ضاس١ ايباٍ  :سآٙ َظتػشقا يف َْٛ٘

 .ٚاالط٦ُٓإ

تعبري ٜسٍ   :َؼتُال بربد٠ نـاد طٍٛ ايعٗذ ٜبًٝٗا
  عًٞ تٛانع غٝسْا عُط

 اؾالي١ بؿ٤ٞ ْطاٙ  قٛض  :فشأ٣ فٝ٘ ادتالي١

تعبري ٜسٍ عًٞ تٛانع   :فٛم ايجش٣ حتت ظٌ ايذٚح
 عُط

 .قٛض ايعَٔ بإْػإ ٜبًٞ ايربز٠ : طٍٛ ايعٗذ ٜبًٝٗا

تعبري ٜسٍ ع٢ً استكاضٙ   ٖإ يف عٝٓٝ٘ َا نإ ٜهربٙ
 ملًٛى ايفطؽ 

 .تهاز ٜٛنح املع٢ٓ : ٜهربٙ –ٖإ 

 تعبري ٜسٍ عًٞ ق٠ٛ ًَٛى ايفطؽ :ايذْٝا بأٜذٜٗا
 ٚغٓاِٖ

 تعبري ٜسٍ عًٞ األَإ :أَٓت ملا اقُت ايعذٍ
  .ملا قبً٘ تعًٌٝٚاالط٦ُٓإ ٚعالق١ ايبٝت 

 : قٛض ايعسٍ ببٓا٤ ٜكاّ  ايعذٍ أقُت

: تعبري ٜسٍ ع٢ً ضاس١ باٍ  ايعني قشٜش ّْٛ فُٓت
  ْتٝذ١غٝسْا عُط ٚعالق١ ايؿطط مبا قبً٘ 

 : تفٝس ايػطع١ ٚايرتتٝب  يف فُٓت ايفا٤

 دٓاؽ حيسخ دطؽ َٛغٝكٞ   :منت – قُتأ – أَٓت

أغًٛب ْسا٤ ايتععِٝ ٚقٛض   :ٜا سافعا سا١ٜ ايؼٛس٣
 ايؿٛض٣ بايطا١ٜ 

 .أغًٛب زعا٤ : دضاى سبو خريا

تعبري ٜسٍ ع٢ً   :سأٟ ادتُاع١ ال تؼك٢ ايبالد ب٘
 ضأٟ اؾُاع١أ١ُٖٝ 

 قٛض ايبالز بإْػإ ال ٜتعب : ال تؼك٢ ايبالد

ٜسٍ ع٢ً نطض ايتعكب  تعبري  :سأٟ ايفشد ٜؼكٝٗا
 يًطأٟ

  َكاب١ً تٛنح املع٢ٓ : بني ػطشٟ ايبٝت األخري
 
 

 غ َا ايزٟ ساع صاسب نظش٣ ؟

أْ٘ ضأ٣ عُط بني ايطع١ٝ خايٝا َٔ ايع١ٜٓ ٚيٝؼ  - 1
 سٛي٘ سطؽ أٚ خسّ َع أْ٘ اؿانِ 

ٚضأٙ ٜٓاّ َْٛا عُٝكا ؼت ظٌ ايؿذط٠ َٚطتسٜا  - 2
 بربز٠ قسمي١ 

 ٝذْا عُش ٚنظشٟ ؟غ قاسٕ بني ط

َتٛانع ٜٓاّ بني ايطع١ٝ ٚخايٞ َٔ  غٝسْا عُط : - 1
 ايع١ٜٓ ٚال حيٝط ب٘ دٓٛز 

سٍٛ َِٓٗ سطاغ١ ؾسٜس٠ َٔ  ًَٛى نػط٣ : - 2
 اؾٓٛز ٚاؿطاؽ 

 غ َا ايظش يف ّْٛ طٝذْا عُش قشٜش ايعني ؟

 أْ٘ أقاّ ايعسٍ بني ايٓاؽ

 غ َارا سذخ يشطٍٛ نظش٣ عٓذَا سأ٣ عُش ؟

 يف عٝٓٝ٘ ٚاغتكػط ًَٛى ايفطؽ ٝسْا عُطغز ععِ 

 غ مما سزس ايؼاعش ؟

 َٔ عسّ األخص مببسأ ايؿٛضٟ

 َٔ أعُاٍ ايرب -2
 عبس ايطمحٔ بٔ قدط  شٜش٠ :ـــــٛ ٖـــــــــــــأب

 ألْ٘ نإ حيٌُ ٖط٠ :   : نٓٝت٘ أبٛ ٖشٜش٠
 

 
 :ٍَ ُ٘، َقا ِٓ ُ٘ َع َٞ ايًَٓ َِٜش٠َ َسٔع َُٖش ِٔ َأٔبٞ  ٍَُع ٍَ َسُطٛ ٘ٔ  َقا ايًَٓ
َِ ََٚطًَٓ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ  َص٢ًَٓ ايًَٓ

" ٔ٘ ٍّ َتِطًُُع ٔفٝ ِٛ َٜ  ٌَٓ ٘ٔ َصَذَق١ٌ، ُن ِٝ َٓٓاِغ َعًَ ِٔ اي َٔ  ٢ََ ٌُٓ ُطًَا ُن
ٌَ ٔفٞ  َُٚتٔعنُي ايشَُٓد ِٔ َصَذَق١ٌ،  ِٝ َٓ َٔ اِث ِٝ ٍُ َب ُُِع ، َتِعٔذ ايؼَٓ

ََ َٗا  ِٝ ُ٘ َعًَ ِٚ َتِشَفُع َي َٗا َأ ِٝ ُ٘ َعًَ ًُُٔ ٘ٔ َفَتِح ُ٘ َصَذَق١ٌ، َدابَٓٔت َتاَع
َٗا إَي٢  ُِٔؼٝ ٠َٕٛ َت ٌِٓ ُخِط َٚٔبُه َٝٔٓب١ُ َصَذَق١ٌ،  ١َُُ ايطَٓ َٚاِيَهًٔ

ِٔ ايطَِٓشِٜل َصَذَق١ ُُٔٝط اِيَأَر٣ َع َُٚت  ايضًََٓا٠ٔ َصَذَق١ٌ، 
 

 
 

  :طالَٞ

  :  صذق١ 

 :  تطًع
 :  تعذٍ 

 : تعني
 : َتاع٘

 

 :  خط٠ٛ 
 :  دابت٘

 : متٝط 

 : األر٣
 

تعبري ٜسٍ :  ٞ َٔ ايٓاغ عًٝ٘ صذقـــ١نٌ طالَ
 عًٞ ٚدٛب ايكسق١ الدعا٤ اؾػِ 

 : تفٝس ايؿٍُٛ ٚايعُّٛ  صذق١ -نٌ 

: تعبري ٜسٍ ع٢ً  نٌ ّٜٛ تطًع فٝ٘ ايؼُـع
 . اغتُطاض ايكسقات َٜٛٝا

: تعبري ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ  تعذٍ بني اثٓني صذقـ١
 . ملا قبً٘ تفكٌٝ ايعسٍ ٚعالقت٘ :
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 ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ َػاعس٠ اآلخطٜٔ ـ٘تعني ايشدٌ يف دابت

 تعبري ٜسٍ عًٞ أ١ُٖٝ:  تشفع ي٘ عًٝٗا َتاع٘
 . ايتعإٚ َٚػاعس٠ اآلخطٜٔ

: ؾب٘ ايه١ًُ ايطٝب١ باملاٍ  ايه١ًُ ايطٝب١ صذقـ١
 . ايصٟ ْتكسم ب٘

: تعبري ٜسٍ  بهٌ خط٠ٛ متؼٝٗا إىل ايصال٠ صذق١
 . ع٢ً أ١ُٖٝ احملافع١ ع٢ً ايكال٠

: تعبري ٜسٍ  شٜل صذقــــــــــــــــ١متٝط األر٣ عٔ ايط
 عًٞ أ١ُٖٝ إظاي١ األش٣ عٔ ايططٜل

 

 غ َا أْٛاع ايصذقات ؟

 ايه١ًُ ايطٝب١ ٚ اؿهِ بايعسٍ ايكسقات ايكٛي١ٝ : - 1

َػاعس٠ اآلخطٜٔ ٚ املؿٞ  ايكسقات ايبس١ْٝ : - 2
 يًكال٠ ٚ إَاط١ األشٟ عٔ ايططٜل

 غ َا األَج١ً يًه١ًُ ايطٝب١ ؟

ايكًح بني  -ايٓكٝش١ يآلخطٜٔ  -از٠ اؿل ؾٗ
 األَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط -املتداقُني 

 غ َا دضا٤ َٔ ٜفعٌ ارتري بايذْٝا ٚاآلخش٠ ؟

 سب ايٓاؽ  : بايسْٝا - 1

 : اؾ١ٓ اآلخط٠ - 2

 
 ايتعإٚ -3

 : إبطاِٖٝ ايععبايؼاعش 
 

                ٛس٠ ـــٜكاٍ : ناْت قش١ٜ َعُ
 ـٛس٠ـٚ بايػ٢ٓ َػُــ بأًٖٗا 

            ات ايضسع      ـــــفٓغب ايٓبع ٚ َ
 ٚ غًب احلضٕ ٚ طاٍ ايذَع

          ـاب      ـــفكايت ايؼٝٛخ يًؼبــــ
 األَش طٌٗ ٖٚٛ ف٢ اإلَهإ  

          ش      ـ٘ حنفغ املطْٝكِٝ طذا ف
 َٚٓ٘ ْش٣ٚ صسعٓا ع٢ً قذس 

        فاطتحظٓٛا َكاهلِ مجٝعا         
 اـــــٚ ْٗغٛا يؼػًِٗ طشٜع

            ذ     ـفأٜٓعـت حكـٛهلــِ بايـهـ
 ذــــــٚ غشد ايؼالٍ فٛم ايظ

 

 
 

 

: َعُٛس٠

xَػُٛس٠ : 

 X: ْطب 

   : طاٍ

  X:  غًب 
 :  طٌٗ
   : قذس ع٢ً
  :اإلَهإف٢ 

   : ايؼبإ 
 : فاطتشظٓٛا

  : ٜٓعتأ 
  :  َكاهلِ

×  :  ايهذ

 :  ايؼالٍ

   : بعايٓ-
  :  ايؼبإ

  :  طذ
 :  حنفغ

  :  ْشٟٚ 

  :  ْٗطٛا
  :  ػػًِٗ

 غشد

 

  ايكا٥ًني نجط٠ عًٞ يٝسٍ يًُذٍٗٛ َبين فعٌ : ٜكاٍ
 ٚايتشكل ايجبٛت ٜفٝس َانٞ فعٌ : َات- طأٍ - غًب

  ٜػًب ٜٚٓتكط بعسٚ اؿعٕ قٛض:  اذتضٕ غًب 
 ايسَٛع ٚنجط٠ اؿعٕ ؾس٠ ع٢ً ٜسٍ تعبري:  ايذَع طاٍ

  ١َٛغٝكٝ دٓاؽ ٜعطٞ ْػ١ُ:َػُٛس٠ -َعُٛس٠
 تكػِٝ إٜكاع َٛغٝكٞ سػٔ :َات ايضسع -ْطب ايٓبع 

 قٛض ايػين مبا٤ ميال  بايػين َػُٛس٠ :
 تهاز ٜٛنح املع٢ٓ  :ايؼبإ -ايؼٝٛخ 

 اؿطم عًٞ ٜسٍ تعبري : قذس عًٞ صسعٓا ْشٟٚ
 ايؿٝٛر ٚخرب٠ املا٤ ع٢ً اؿفاظ يف ٚاالعتساٍ

 ايٓؿاط عًٞ ٜسٍ تعبري:  طشٜعا يؼػًِٗ ْٗطٛا 
 ايعٌُ ٚسب ٚاؿُاغ١

 عًٞ ا١ُٖٝ ايتعب تعبري ٜسٍ  آٜعت سكٛهلِ بايهذ :

 تكٜٛط يًؿالٍ بطا٥ط ٜػطز  : غشد ايؼالٍ
 َعُٛس٠ - بأًٖٗا َعُٛس٠:  ٚملارا أفطٌ أُٜٗا

 ِٖ ايبًس أٌٖ ألٕ بأًٖٗا َعُٛض٠ األفهٌ : بظهاْٗا
 فِٗ غهاْٗا أَا أنجط بٗا ٜٗتُٕٛ ٚغٛف أقشابٗا
 فكط بٗا ٜػهٕٓٛ

 : ايضسع دف - ايضسع َات:  أفطٌ ٚملارا أُٜٗا 
 يف أٌَ ٚال ايهاٌَ املٛت عًٞ تسٍ ألْٗا ايعضع َات األفهٌ

 باملا٤ ي٘ املا٤ إعاز٠ فُٝهٔ دف أَا فٝ٘ اؿٝا٠ عٛز٠
 اذتضٕ صاد -اذتضٕ :غًب ٚملارا أفطٌ أُٜٗا 

  اؿعٕ ؾس٠ عًٞ تسٍ ألْٗا اؿعٕ غًب األفهٌ
  يًتععِٝ ْهط٠:  طذا

 حنفغ ب٘ - املطش حنفغ فٝ٘ : ٚملارا افطٌ اُٜٗا 
  ايػس اتػاع ؾس٠ عًٞ يٝسٍ األفهٌ فٝ٘ : املطش

 - قذس عًٞ صسعٓا ْشٟٚ:  ٚملارا أفطٌ أُٜٗا
 ع٢ً اؿطم عًٞ تسٍ ألْ٘ أفهٌ األٚيٞ : صسعٓا ْشٟٚ
 ايؿٝٛر ٚخرب٠ املا٤

 تفٝس َهاضع١ أفعاٍ : ْشٟٚ - حنفغ - ْكِٝ 
  ايكٛض٠ ٚاغتشهاض ٚاالغتُطاض ايتذسز

 بإعذا عًٞ ٜسٍ تعبري:  َكاهلِ فاطتشظٓٛا
  ايؿٝٛر بٓكٝش١ ايؿباب

  اإلعذاب غطع١ تفٝس:  ايفا٤
  ٚايؿٍُٛ ايعُّٛ تفٝس : مجٝعا
 ايهس بػبب مبعين غبب١ٝ ْٛعٗا ايبا٤:  بايهذ

  ْتٝذ١:  قبً٘ مبا فأٜٓعت األخري ايبٝت عالق١
 أصٖشت - سكٛهلِ أٜٓعت:  ٚملارا أفطٌ أُٜٗا

 ايٓهر عًٞ تسٍ ألْٗا أٜٓعت األفهٌ:سكٛهلِ
  ابطؤاٍ ٚدٛ 

 غ نٝف نإ ساٍ ايكش١ٜ ؟

 عاَط٠ بأًٖٗا ٚنإ اـري ٜػطٝٗا 

 غ َا املؼه١ً اييت ٚادٗت ايكش١ٜ ؟

 دفاف املا٤ َٚٛت ايعضع ٚسعٕ ايٓاؽ 

 غ َا االقرتاح ايزٟ اقرتس٘ ايؼٝٛخ يًؼباب ؟

بٓا٤ غس حيفغ فٝ٘ املطط فأع٢ً ايؿباب بٓكٝش١ 
 ايؿٝٛر 

ٚبعذ غ قاسٕ بني ساٍ ايكش١ٜ قبٌ عٌُ ايؼباب 
 عًُِٗ ؟

دف ْبع املا٤ َٚات ايعضع  قبٌ عٌُ ايؿباب : - 1
 ٚغٝطط اؿعٕ 

: اَتألت اؿكٍٛ بايجُاض  بعس تعإٚ ايؿباب - 2
 ٚفطح اؾُٝع بكٛت ايؿالٍ

 نٔ بًظُا  -4
 إًٜٝا أبٛ َان٢: ايؼاعش 

 

 نٔ بًظُا إٕ صاس دٖشى أسقُا      
 ٚ حال٠ٚ إٕ صاس غريى عًكُا

     ت٢ بايجٓا أحظٔ ٚ إٕ مل جتض ح
 أ٣ اجلضا٤ ايػٝح ٜبػ٢ إٕ ٢ُٖ

        َٔ را ٜهافــ٧ صٖــش٠ فـٛاحــ١   
 أٚ َٔ ٜجٝب ايبـًبـٌ املتـشْـُــا

        عذ ايهشاّ احملظٓني ٚ قظٗــِ  
 بُٗا جتذ ٖزٜٔ َُٓٗا أنشّ

    ٜا صاح خز عًِ احملب١ عُٓٗا      
 إ٢ْ ٚدذت احلـب عًُا قُٝا

 قضشا ْريا أحبب فٝػذٚ ايهٛخ 
 ٚ ابػض فُٝظ٢ ايهٕٛ طذٓا َعًُا

  ال تطًبــٔ حمبـ١ َــٔ داٖـٌ
 املش٤ يٝـع حيـب حتـ٢ ٜـفُٗـا

 
 

 

   زٚا٤ ؾافٝا: بًظُا
٧ًَ ٚاملطاز  أضاقِ ز س١ٝ ٚثعبإ ٚافعٞ : أسقُا

 بايكعٛبات 
  تعاقب× تجاب  ٚتهافأ  : جتض

  ايعكاب× ايعطا٤ ٚايجٛاب  : ادتضا٤
  ز غٝٛخ ، أغٝاخ املطط  : ٝحايػ

  ٜعاقب× جياظ٣  :  ٜهاف٧
  ٜعاقب× ٜهاف٧ :   ٜجٝب

  ظَٓو ، ز  األزٖط ، زٖٛض:  دٖشى
  سال٠ٚ× ط املطاز ساقساملٌ ٚعاؿٓ : عًكُا

  ايصّ× املسح  : ايجٓا 
  تٛقف× غاٍ :   ٢ُٖ
  ٜطًب ٚ ٜطٜس : ٜبػ٢

  ١طا٥شنجري٠ اي : فٛاس١
  ان٢ايب× املػ٢ٓ  : املرتمنا

  ٚ أسل اسػب : عذ
 ايبدٌٝ×  ايػدٞ ٚاؾٛاز : ايهشِٜ 

  قاسب٢ : صاح
 تافٗا× ععُٝا ، ْفٝػا  : قُٝا

 ٚقاضِْٗ قسضِٖ : قظِٗ 
 ميػ٢× ٜكبح  :ٜػذٚ
  عاقٌ× أمحل  : داٌٖ

  أسبب× انطٙ :  ابػض 
  أنٛإ ايٛدٛز ز : ايهٕٛ

  ز ضداٍايطدٌ  :املش٤
 ايعٖط٠ ٚايبًبٌ:  ٖزٜٔ
  ٚأزٖط زٖٛض ز ظَٔ:  دٖشى
  أغ٧×  اإلسػإ قسّ:  أسظٔ



 

7 

ع  1  مراجعة ليلة االمتحان   

   أ / اسالم عبد الغين      

    

 ايبالبٌ ز ايطا٥ط:  ايبًبٌ
 ايهطِٜ ّ ايبدال٤×  ايهطّ أقشاب:  ايهشاّ 
 احملػٔ ّ املػ٧×  اإلسػإ ٜكسَٕٛ َٔ:  احملظٓني 
 عسٚ×  ٚقشب ٚأقشاب قشاب ز:  صاح 
  ٚنٛخ٘ ٚنٝدإ أنٛار ز ايكـ َٔ بٝت:  ايهٛخ 

  َعًِ×  َٚؿطم َه٧:  ْريا
 غذٕٛ ز سبؼ:  ٓاطذ

 تتٛقع ٚال تٓتعط ال:  تطًدي ال 
 

 فعٌ أَط غطن٘ ايٓكح ٚ اإلضؾاز :بًظُا نٔ
 ؾب٘ ايسٖط باألفع٢ : صاس دٖشى أسقُا

 تهاز ٜؤنس املع٢ٓ : عًكُا –سال٠ٚ 
     ايٓكح ٚ اإلضؾاز أَط غطن٘  : أسظٔ

اغتفاّ  غًٛبأ : أ٣ ادتضا٤ ايػٝح ٜبػ٢ إٕ ٢ُٖ
 يٓفٞ غطن٘ ا

اغتفاّ غطن٘ اغًٛب :  َٔ را ٜهافــ٧ صٖــش٠ فـٛاســ١
 ايٓفٞ

 غطن٘ ايٓفٞ اغتفاّ  : َٔ ٜجٝب ايبـًبـٌ املتـشْـُــا

 يًتٓبٝ٘ ْسا٤  :ٜا صاح خز عًِ احملب١ عُٓٗا
  أَط يًٓكح ٚ االضؾاز :قظِٗ  –عذ  – خز

 أغًٛب َؤنس بإٕ : إ٢ْ ٚدذت

 ز أَط ٜفٝس ايٓكح ٚ اإلضؾا : أسبب ، ابػض
ٚابػض فُٝظٞ ايهٕٛ  -اسبب فٝػذٚ ايهٛخ قصش

 َكاب١ً تؤنس املع٢ٓ طذٓا:

  تهاز ٜؤنس املع٢ٓ ٚ ٜٛنش٘ :نٛخا ، قصشا 

 ؾب٘ ايهٕٛ بايػذٔ : فُٝظ٢ ايهٕٛ طذٓا َعًُا
 اإلضؾازح ايٓك ٘أغًٛب ٢ْٗ غطن : ال تطًبــٔ

 ٚاغًٛب َؤنس بٕٓٛ ايتٛنٝس 
ٞ ا١ُٖٝ تعبري ٜسٍ عً املش٤ يٝع حيب سيت ٜفُٗا :

 ايفِٗ 
 ٚاإلضؾاز ايٓكح غطن٘ أَط أغًٛب:  بًظُا نٔ  

 بايسٚا٤ اإلْػإ ٚقٛض
 ْػ١ُ ٜعطٞ َٛغٝكٞ ٚإٜكاع دٓاؽ:  عًكُا - أسقُا 

  َٛغٝك١ٝ
 اْتؿاض ؾس٠ عًٞ يٝسٍ:  بفٛاس١ ايضٖش٠ ٚصف

  ايطا٥ش١
 قٛت٘ مجاٍ عًٞ يٝسٍ:  باملرتمن ايبًبٌ ٚصف

  ١ْتٝذ قبً٘ مبا عالقت٘:  ٖزٜٔ جتذ 
 ْافع بعًِ احملب١ قٛض:  احملب١ عًِ

 تعًٌٝ قبًٗا مبا عالقتٗا:  ٚدذت أْٞ 
 بايككط ايهٛر ؾب٘:  قصشا ايهٛخ ٜػذٚ 
 مبا عالقتُٗا:  ايهٕٛ فُٝظٞ - ايهٛخ فٝػذٚا 

  ْتٝذ١ قبًُٗا
  يًتععِٝ ْهط٠:  قصشا
  يًتشكري ْهط٠:  طذٔ
  َهاْت٘ ٚعًٛ ايعًِ عع١ُ ٜفٝس:  قُٝا ب عًُا ٚصف

 األٚيٞ:  تطًب ال - تطًدي ال:  ٚملارا أفطٌ ُٗاأٜ
 ايتٛنٝس ْٕٛ فٝٗا ألْ٘ أفهٌ

 طؤاٍ ٚدٛاب
 َٚا ايذيٌٝ عًٞ ريو؟ غ مبا ٜٓصح ايؼاعش ؟

أ١ُٖٝ ايتفاؤٍ ٚايعطا٤ ٚسب ايٓاؽ زٕٚ إٔ ٜٓتعط  -1
 ايؿهط َٔ أسس 

 -املطط ال ٜٓتعط ايؿهط  ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو : - 2
 املهافا٠  ايعٖط٠ ٚايبًبٌ ال ٜٓتعطإ

 غ َا أثش اذتب ٚايتظاَح ٚايهشٙ ع٢ً اإلْظإ ؟

ٜط٣ اإلْػإ اؿٝا٠ مج١ًٝ ٜٚكبح  اؿب ٚايتػاَح :
 ايهٛر قكطا َٓريا 

 ٜكبح ايككط غذٓا َعًُا ايهطٙ :
)طٛس٠ اذتذشات(سل اآلخش -5

 

 ((ِِ ُِٜه َٛ َٔ َأَخ ِٝ ٠ٌَٛ َفَأِصًُٔحٛا َب َٕ ِإِخ ُٛٓ َٔ ُُِؤ َُا اِي ْٖ َٚاٖتُكٛا  إ
( َٕ ُُٛ ِِ ُتِشَح َ٘ َيَعًَُّه ُٓٛا ال َٜ (11ايًَّ ََ َٔ آ َٗا ائَّزٜ ٜٗ أَ 

َٚال   ِِ ُٗ ِٓ َٔ ِّٝشا  َُٜهُْٛٛا َخ  ِٕ ٍّ َعَظ٢ َأ ِٛ ِٔ َق َٔ  ّْ َِٜظَدِش َقٛ
ٖٔ ُٗ ِٓ َٔ ِّٝشا  ٖٔ َخ َُٜه  ِٕ َْٔظا٤ٕ َعَظ٢ َأ  ِٔ َٔ ُُٔضٚا  َْٔظا٤ْ  ًِ َٚال َت

ُِ اِيُفُظُٛم  َٓاَبُضٚا ٔباألِيَكأب ٔب٦َِع االِط َٚال َت  ِِ ُِْفَظُه َأ
 َٕ ُُٛ ُِ ايعَّأي ُٖ َُٜتِب َفُأَٚي٦َٔو   ِِ ِٔ َي ََ َٚ  ِٕ َبِعَذ اإلمَيا

ُٓٔبٛا َنٔجرّيا   (11) ُٓٛا اِدَت ََ َٔ آ َٗا ائَّزٜ ٜٗ ٕٖ  َٜأَ  ِّٔ ِإ َٔ ايعَّ َٔ
ِِ َبِعّغا  َِٜػَتِب َبِعُغُه َٚال  َٚال َتَذٖظُظٛا   ِْ ِّٔ ِإِث َبِعَض ايعَّ

ُٙ ُُٛ ُِٖت ِّٝتا َفَهِش ََ  ٔ٘ َِ َأٔخٝ ٌَ َيِح َِٜأُن  ِٕ ِِ َأ ُٜٔحٗب َأَحُذُن   َأ
ٜٗا ايٓاغ ٜا أ  (12ٚاتكٛا اهلل إٕ اهلل تٛاب سحِٝ )

ٌَ  إْٓا خًكٓانِ َٔ رنش ٚأْج٢  ََٚقَبا٥ٔ ِِ ُػُعّٛبا  َٓاُن ًِ ََٚدَع
 ِْ َ٘ َعًٔٝ ٕٖ ايًَّ ِِ ِإ ٘ٔ َأِتَكاُن َِٓذ ايًَّ ِِ ٔع ََُه ٕٖ َأِنَش ٔيَتَعاَسُفٛا ِإ

 (13(()   َخٔبرْي

 

 ّ أر أخ٠ٛ ايسٜٔ : إخ٠ٛ
  خافٛا:  اتكٛا

  تعصبٕٛ×  ٜػفط يهِ : تشمحٕٛ
 ضدا٤ : يعًهِ

 حيرتّ × ٜٗعأ ٚحيتكط  :ٜظدش
  ضدا٤ : عظ٢
  أفهٌ : خريا

 املسح  × ٜعٝب  : تًُضٚا
  تٓازٚا بًكب َهطٚٙ : باأليكاب تٓابضٚا

 ْعِ   × أغٛأ  : ب٦ع
  االميإ ×اـطٚز عٔ طاع١ اهلل  : ايفظٛم

  ايكف١ : االطِ
 ٜٓسّ ٜٚػتػفط : ٜتب

  آزّ ٚسٛا٤ : رنش ٚأْج٢
 ايٝكني× و ايؿ : ايعٔ

  ال تتبعٛا عٛضات اآلخطٜٔ :ال جتظظٛا
 ٜصنط عٝب ايٓاؽ يف غٝابِٗ : ٜػتب

  مجاعات نبري٠ : ػعٛبا
 عًِٝ )ز( خربا٤ : خبري

  أنجطنِ خٛفا هلل : أتكانِ
  اضتهبٛا ، اقرتفٛا× ابتعسٚا  : ادتٓبٛا

  آثاّ شْب ز : إثِ
  ٜكبٌ ايتٛب١ : تٛاب
 ٚاغع ايطمح١ : سسِٝ
  عات قػري٠مجا : قبا٥ٌ

 أسكطنِ× أؾطفهِ  : أنشَهِ
   تعطفٛا بعههِ فتتشابٛا:   يتعاسفٛا

  أفػسٚا×  ٚفكٛا:  فأصًشٛا 
 أقٛاّ ز ضدٌ ّ ضداٍ:  قّٛ

  تؿهطٚا ٚال متسسٛا ال×  تعٝبٛا ال:  تًُضٚا ال
  اَطأ٠ ّ:  ْظا٤

  ؾعب ّ نبري٠ مجاعات:  ػعٛب
 اهلل َٔ خٛفا انجطنِ:  أتكانِ

 خربا٤ ز ٚاـرب٠ يعًِا نجري:  خبري 

أغًٛب قكط ٜفٝس ايتٛنٝس  : إمنا املؤَٕٓٛ إخ٠ٛ
 ٚايتدكٝل  

أَط غطن٘ ٚاغًٛب ايفا٤ تفٝس غطع١  : فأصًشٛا
 ايٓكح ٚاإلضؾاز 

 أَط يًٓكح ٚاإلضؾاز : اتكٛا
 تعًٌٝ ملا قبً٘ عالقتٗا  : يعًهِ تشمحٕٛ

 ٓني خل املؤَْٚسا٤ يًتٓبٝ٘  : ٜأٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا
 تهطِٜ ٚتؿطٜف يًُؤَٓني يً

 تشصٜط ٓكح ٚايْٗٞ يًاغًٛب  :ال ٜظدش
 ْهط٠ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ : قّٛ

 ْٗٞ يًتشصٜط  اغًٛب : ال تٓابضٚا -ال تًُضٚا 
  غ٤ٛ ْسا٤ ايًكب  أغًٛب شّ ٜفٝس : ب٦ع االطِ

 تهاز ٜٛنح املع٢ٓ : اإلميإ -ايفظٛم

 ٝذ١ ٚعالقتٗا ْتاغِ إؾاض٠ يبعٝس يًتشكري  :ٚي٦وأف
 أَط يًٓكح ٚايتشصٜطاسلوب  :ادتٓبٛا

 تعًٌٝ ملا قبً٘ ٖٚٛ َؤنس بـ إٕ : إٕ بعض ايعٔ إثِ

 ْٗٞ يًٓكح ٚايتشصٜط اغًٛب  : ال جتظظٛا
 ْٗٞ يًٓكح ٚايتشصٜط اغًٛب  : ال ٜػتب

  اغتفٗاّ يالغتٓهاض اغًٛب :أحيب أسذنِ  
تؿبٝ٘ املػتاب مبٔ ٜأنٌ ؿِ  : ٜأنٌ ذتِ أخٝ٘ َٝتا 

 تا َٝأخٝ٘ 

 أَط يًٓكح ٚاإلضؾاز : اتكٛا اهلل

 أغًٛب َؤنس بـ إٕ :إٕ اهلل تٛاب سسِٝ 

 ايٓاؽ يًعُّٛ  –ْسا٤ يًتٓبٝ٘  : ٜأٜٗا ايٓاغ
 تهاز  : رنش ٚأْج٢ 

 تعًٌٝ ملا قبً٘عالقتٗا  : يتعاسفٛا
 أغًٛب َؤنس بـ إٕ  : إٕ أنشَهِ عٓذ اهلل أتكانِ

 أغًٛب َؤنس بـ إٕ : إٕ اهلل عًِٝ خبري
 نجط٠ ايعًِ قٝػ١ َبايػ١ تفٝس  :خبري – عًِٝ
 تعًٌٝ قبًٗا مبا عالقتٗا : ٜهْٛٛا إٔ عظ٢
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ع  1  مراجعة ليلة االمتحان   

   أ / اسالم عبد الغين      

    

 املع٢ٓ ٜربظ تهاز:  نشٖتُٛٙ - حيب 
 املع٢ٓ ٜربظ تهاز:  قبا٥ٌ - ػعٛبا 

 طؤاٍ ٚدٛاب 
 مل ختُت اآل١ٜ بـ ) إٕ اهلل تٛاب سسِٝ ( ؟

ختاّ َٓاغب ملهُٕٛ اآل١ٜ ٜفتح باب ايتٛب١ أَاّ 
  ٜٝأؽ َٔ ضمح١ اهللاملدط٧ ست٢ ال

 غ مب أَش اهلل املؤَٓني ؟ ٚملارا ؟

 ايكًح بني ايٓاؽ ؛ ست٢ ٜطمحِٗ اهلل ٜٚػفط هلِ  - 1

 ادتٓاب ايعٔ ؛ ألٕ بعض ايعٔ إثِ  - 2

 غ عِ ْٗٞ اهلل املؤَٓني ؟

َٔ ايػدط١ٜ ٚاالغتٗعا٤ باآلخطٜٔ ألْ٘ ممهٔ ٜهْٛٛا 
 -ٚعسّ إظٗاض عٝٛب اآلخطٜٔ  - أفهٌ َٓ٘ عٓس اهلل

عسّ ْسا٤ أسس باغِ ٜهطٖ٘ ألْ٘ ٜٓؿط ايعسا٠ٚ بني 
 ايٓاؽ 

 غ ملارا خص اهلل املؤَٓني ؟

 تهطميا هلِ ٚ ٚألٕ املؤَٓني ِٖ املٓفصٕٚ ألٚاَط اهلل 

 غ َت٢ ٜهٕٛ ايتذظع َباح ؟ 

 عٓسَا ٜهٕٛ عًٞ اجملطَني ٚأعسا٤ ايٛطٔ 

 غ َا َكٝاغ ايتفاضٌ بني ايٓاغ ؟

 ايتكٟٛ ٚايعٌُ ايكاحل
 ا ٚد٘ ايٓذا٤ يف ) ٜأٜٗا ايٓاغ ( يًذُٝع ؟ملارغ 

ِْٗ َٔ اقٌ يٓاؽ الألٕ اؿهِ عاّ ٚؾاٌَ ؾُٝع ا
 ايبعض ٚاسس فال جيٛظ ايتفاخط ٚايتباٖٞ ٚؼكري

  
 

 انتب بشق١ٝ يضذٜل تذعٛٙ الداص٠ ايضٝف : – 1
  ------املشطٌ ايٝ٘ 

 ----------ايعٓٛإ 
صذٜكٞ ايعضٜض ادعٛى يكغا٤ اداص٠ ايضٝف َع 

 االطش٠ 
 ------املشطٌ 

 ---------ايعٓٛإ 
 انتب الفت١ اٚ اسػاد عٔ ا١ُٖٝ ايشٜاع١  – 2

 ايشٜاع١ ١َُٗ يًذظِ
 انتب اعالٕ عٔ قٝاّ سح١ً الطهٓذس١ٜ  – 3

---عٔ ايكٝاّ بشح١ً ايٞ ------تعًٔ َذسط١ 
 باػرتاى  ----املٛافل  -----ٚريو ّٜٛ  ---

َٚٔ ٜشغب االػرتاى ايتٛد٘  ------قُٝت٘ 
 ملؼشف ايشحالت 

 -----َؼشف ايشحالت 
 انتب دع٠ٛ حلغٛس اٚيٝا٤ االَٛس حف١ً باملذسط١  -4

ْتؼشف بذع٠ٛ طٝادتهِ حلغٛس  -----َذسط١ 
-املٛافل  ----احلفٌ يًطالب املتفٛقني ٚديو ّٜٛ 

 باملذسط١  ---ايظاع٘  --
 تكبًٛا بكبٍٛ ٚافش االحرتاّ                           

 -----َذٜش املذسط١ 

انتب تكشٜش عٔ سح١ً قُت بٗا اٚ تكشٜش عٔ  – 5
 ادتُاع ػشن١

 -----ايظاع١  -----املٛافل  ----اْ٘ يف ّٜٛ 
ٚيف  ----ٚػاٖذْا  ----قُٓا بشح١ً ايٞ 

ايظاع١ مت عٌُ ادتُاع ملٓاقؼ١ َا مت عًُ٘ اِٖ 
                                        -----------اِٖ ايعٝٛب  -----ت املُٝضا

 َكذّ ايتكشٜش                                                                       
 انتب سطاي١ يضذٜكو تذعٛٙ يضٜاس٠ بًذى  – 6

  -------صذٜكٞ ايعضٜض 
 ----حت١ٝ طٝب١ ٚبعذ            

اهلل إ تهٕٛ خبري ، ٚادعٛى يضٜاس٠  امتين َٔ
بًذٟ حٝح اهلٛا٤ اجلٌُٝ ، َٚعا طٓضٚس نٌ َهإ 

 بٗا َجٌ : االٖشاَات ، ْٚٗش ايٌٓٝ 
 َع اطٝب متٓٝاتٞ                                        

                ------املشطٌ  
 -----ايعٓٛإ 

 اِٖ ايعٓاصش : 
 َفّٗٛ ايٛطٔ  - 1
 زٚض االغط٠ يف تطب١ٝ االبٓا٤ عًٞ سب ايٛطٔ .  – 2
 . -----زٚض ٚغا٥ٌ االعالّ يف  – 3
 .  -----زٚض ايسٜٔ يف  – 4
 ا١ُٖٝ ايٛطٔ . – 5
 ش َا زٚض ايفطز ٚاجملتُع يف اؿفاظ عًٞ ايٛطٔ – 6

َٛعٛع ايٛطٔ جنذٙ َٔ  إْٓا عٓذَا ْتحذخ عٔ                  
املٛعٛعات اهلا١َ اييت جيب إٔ ْؼري هلا ملا فٝٗا َٔ 

أ١ُٖٝ بايػ١ يف حٝا٠ أٟ أ١َ حٝح إٕ ايٛطٔ ٜؼػٌ باٍ 
أٟ ػعب ٚأٟ ا١َ تظعٞ يًتػٝري ٚيًتطٜٛش فٝذب إٔ 
ْٛد٘ ي٘ نٌ اٖتُآَا يٓظعٞ يتػٝري َفاِٖٝ طاٍ 

 اُٖاهلا يف حٝاتٓا  
عع١ُٝ عًٞ َش ايضَإ ، فٗٞ املجاٍ  إ َضش                     

يًظُٛ ٚايعًٛ ٚايعع١ُ ٚايشخا٤ ٚايعال ٚيزيو إ َضش 
َٗذ احلغاسات ٚايعًّٛ ٚايفٕٓٛ ، ٚاصبح ابٓا٤ َضش 

اصحاب حهِ ٚطًطإ عًٞ َش ايعضٛس ، الِْٗ انًُٛا 
تكذّ ادذادِٖ بايهفاح ٚايعٌُ حيت تشفع َضش سأطٗا 

 اَا دٍٚ ايعامل . 
إ حب َضش جيشٟ يف عشٚم نٌ ابٓا٥ٗا ،                       

ٜٚغحٕٛ َٔ ادٌ َضش باسٚاحِٗ عذ نٌ دخٌٝ 
َظتعُش الٕ املضشٟ حياسب بعضميت٘ ٚاصشاسٙ ٚاسادت٘ 

َٔ ادٌ سفع١ ايٛطٔ اَا املظتعُش حياسب َٔ ادٌ 
اطُاع٘ ٚاغشاع٘ اخلبٝج١ اييت تعرب عٔ ٚحؼ١ٝ 

 االطتعُاس . 
 ذيٌٝ َٔ ايكشإ عًٞ ا١ُٖٝ ايٛطٔٚاي                         

  -----" سب ادعٌ ٖزا ايبًذ آَا "  
 " ادخًٛا َضش إ ػا٤ اهلل آَني " 

 ٚايذيٌٝ َٔ ايؼعش                        
احبٗا َٔ نٌ سٚحٞ  -َضش اييت يف خاطشٟ ٚيف دَٞ 

 ٚدَٞ 
فُضش احل إ ْبزٍ َٔ ادًٗا اسٚاحٓا ، الْٗا َٔ                  

ٌ بالد ايعامل اييت جيب إ ْغحٞ َٔ ادًٗا بهٌ امج
 طاق١ بذاخًٓا

ٚيف ايٓٗا١ٜ ال اًَو اال إ اقٍٛ اْين عشعت                       
سأٟ  يعًٞ قذ ٚفكت يف نتابت٘ ٚايتعبري عٓ٘ ٚاخريا َا 

اْا اال بؼش قذ اخط٧ ٚقذ اصٝب فإ نٓت قذ اخط٦ت 
ٌ َا اسدٛٙ فاسدٛا َظاحميت ٚإ نٓت قذ اصبت فٗزا ن

 َٔ اهلل عض ٚدٌ. 
  

  اِٖ ايعٓاصش : 
 َفّٗٛ ايػالّ  - 1
 زٚض االغط٠ يف تطب١ٝ االبٓا٤ عًٞ ايػالّ. – 2
 زٚض ٚغا٥ٌ االعالّ يف ايػالّ .  – 3
 زٚض ايسٜٔ يف ايػالّ .  – 4
 ا١ُٖٝ ايػالّ . – 5
  َا زٚض ايفطز ٚاجملتُع يف اؿفاظ عًٞ ايػالّ – 6

 
ْ٘ َٔ األ١ُٖٝ ايبايػ١ عشض املٛعٛعات إ                   

اهلاَ٘ اييت تتضٌ بايفشد ٚاجملتُع ٚريو يًٛقٛف عًٞ 
احلكا٥ل ٚ ايزٟ جيب عًٝٓا ايٛقٛف عٓذٖا ٚعشعٗا 

يًٛصٍٛ يًٓتا٥ر اييت حتكل ايظعاد٠ يًفشد ٚاجملتُع 
فأسدٛا َٔ اهلل ٜٛفكين يف ٖزا املٛعٛع ٖٚٛ َٛعٛع 

الّ ايزٟ ٜظعٞ ي٘ نٌ اْظإ عًٞ ايشض ال ْ٘ حيكل ايظ
 االٌَ ٚ ايشخا٤ ٚ ايشفع١ ٚايعًٛ يالَ٘. 

ٜؤنذ ايكشإٓ ايهشِٜ ايكِٝ ايظا١َٝ اييت                    
تغُٔ يًُذتُع االَٔ ٚ االطتكشاس ٚ ايظالّ ، فايظالّ 

ئ ٜتحكل عًٞ االسض اال باتباع َٓٗر اهلل طبحاْ٘ 
دا٤ يف نتاب٘ ايهشِٜ ، ٚ اتباع  ٚتعايٞ ٚايعٌُ مبا

طٓ٘ ْبٝ٘ عًٝ٘ ايضال٠ ٚايظالّ فايظالّ دٜٔ االَٔ 
 ٚاالَإ ٚايظالّ يف نٌ احنا٤ ايعامل. 

جيب ايبعذ عٔ طشٜل ايؼٝطإ ايزٟ ٜؤدٟ ايٞ                     
اخلٛف ٚ ايعذا٠ٚ  ٚايهشٙ بني افشاد اجملتُع، فٝذب ايبعذ 

ٔ طشٜل االطتكا١َ ايٞ عٔ طشٜل االحنشاف ٚ ايتكشب َ
اهلل الٕ ريو ٜعشع٘ يعكاب اهلل ايكٟٛ ايكادس ايزٟ 

 ٜتحهِ يف ػ٦ٕٛ عبادٙ.
تظعٞ نٌ دٍٚ ايعامل عًٞ احلشظ عًٞ                        

تكذِٜ ايظالّ يف نٌ املؤمتشات ايذٚي١ٝ بني دٍٚ ايعامل 
فكذ حضٌ نٌ َٔ ايش٥ٝظني حمُذ اْٛس ايظادات ٚ حمُذ 

ًٞ دا٥ضٙ ْٛبٌ يًظالّ ملا قذَاٙ َٔ اجناصات ايربادعٞ ع
نبريٙ خايط يف ايظالّ بني ػعٛب ايعامل ٚ احلشظ عًٞ 

 حتكٝل ايظالّ بني ايذٍٚ .
 -َٔ اآلٜات اييت تذعٛ يًظالّ ٖٞ :

" ٚإٕ دٓحٛا يًظًِ فادٓح هلا ٚتٛنٌ  -قٛي٘ تعايٞ:
 عًٞ اهلل اْ٘ ٖٛ ايظُٝع ايعًِٝ"

ٗا١ٜ ال اًَو اال إ اقٍٛ اْين عشعت ٚيف ايٓ                      
خريا َا أسأٟ  يعًٞ قذ ٚفكت يف نتابت٘ ٚايتعبري عٓ٘ ٚ

اْا اال بؼش قذ اخط٧ ٚقذ اصٝب فإ نٓت قذ اخط٦ت 
فاسدٛا َظاحميت ٚإ نٓت قذ اصبت فٗزا نٌ َا اسدٛٙ 

 َٔ اهلل عض ٚدٌ. 
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